تحضير مادة

الرياضيات 5
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

لمساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية
السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:

 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا
واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق
تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما
يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام
الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه،
بناء على اختياره ووفق قدراته،
ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس ً
وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية
من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة
تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل
الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من
القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و
توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 .13تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل
وااللتزام به.

 أن يتعرف المتعلم على لغة الرياضيات وخصائصها ،والدور الذي
تلعبه الرموز في إكساب لغة الرياضيات الدقة والوضوح
واالختصار.
 أن يستخدم المتعلم لغة الرياضيات في التعبير عن أفكاره،
وإيصالها إلى اآلخرين بدقة ووضوح.
 أن ينمي المتعلم فهمها لطبيعة الرياضيات وبنيتها.
 أن ينمي المتعلم قدرته على التفكير المنطقي والبرهان الرياضي،
واستخدام ذلك في فهم المشكالت وحلها.
 أن ينمي المتعلم مهاراته في إجراء الحسابات باستخدام وسائل
متنوعة ،وأن يصاحب هذه المهارة الدقة والفهم والفعالية.
 أن يدرك المتعلم الدور الحضاري واالجتماعي للمعرفة الرياضية
وتطورها على مر العصور ،وكيف أسهمت في التقدم الحضاري
والثقافي لألمم والشعوب.

معلومات عن المعلمة
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الرياضيات 5
األسبوع

التاريخ

الدروس

من
األحد 1442/6/4هـ

إلى
الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

التهيئة للفصل الرابع  -القطوع المكافئة

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

القطوع الناقصة والدوائر  -القطوع الزائدة

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

اختبار منصف الفصل الرابع – تحدييد أنيواع
القطوع المخروطية ودورانها

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

1

 التهيئة للفصل األول  -الدوالتحليل التمثييالت البيانيية لليدوال والعالقيات -
االتصييييال وسييييلوك طرفييييي التمثيييييل البييييياني
والنهايات
القييييم القصيييوى ومتوسيييط التغيييير  -اختبيييار
منتصف الفصل
الدوال الرئيسية (األم) والتحويالت الهندسية
 العمليات على الدوال وتركيب دالتينالعالقييات والييدوال العكسييية  -اختبييار الفصييل
األول
التهيئة للفصل الثاني  -تمثييل اليدوال األسيية
بيانيا ً
حييييييل المعييييييادالت والمتباينييييييات األسييييييية -
اللوغاريتمات والدوال اللوغارتمية
اختبييار منتصييف الفصييل الثيياني  -خصييائص
اللوغاريتمات
حيييل المعيييادالت والمتباينيييات اللوغاريتميييية -
اللوغاريتمييييات العشييييرية  -اختبييييار الفصييييل
الثاني
التهيئة للفصيل الثاليث  -المتطابقيات المثلثيية
 اثبات صحة المتطابقات المثلثيةالمتطابقيييييات المثلثيييييية لمجميييييوع زاويتيييييين
والفيييرق بينهميييا  -اختبيييار منتصيييف الفصيييل
الثالث
المتطابقات المثلثية لضعف الزاويية ونصيفها
 حيييل المعيييادالت المثلثيييية  -اختبيييار الفصيييلالثالث

مالحظات

العنوان :الفصل األولى.

المادة :رياضيات.5

نظام المقررات

الموضوع :تحليل الدوال
الفترة الزمنية 27 :حصة.

تتمثل وحدة تحليل الدوال في سبعة ( )7دروس موزعة على ( )27حصة دراسية

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سيقمن جميع الطالبات باستكشاف تماثل منحنيات الدوال ، .بحث االتصال وإيجاد متوسط معدل تغير الدالة ،.استعمال النهايات
لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة ،.إيجاد معكوس دالة جبريًا وهندسيًا.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:

األسئلة األساسية:

س :1ما هو المفهوم األساسي للدالة؟
استكشاف تماثل منحنيات الدوال.
س :2ما الفرق بين الدوال الزوجية والدوال الفردية؟
بحث االتصال وإيجاد متوسط معدل تغير الدالة.
س :3لماذا يسمى عدم االتصال النقطي بـعدم اتصال قابل لإلزالة؟
استعمال النهايات لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة.
س :4صفي متوسط معددل تغيدر الدالدة إذا كاند متزايددة أو متناقصدة
إيجاد معكوس دالة جبريًا وهندسيًا.
أو ثابتة في فترة معينة.
ستفهم الطالبة أن (نقاط الفهم):
س :5بم تعرف الدالة الرئيسة األم؟
وصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية.
س :6ما الفرق بين التحوينت القياسية والتحوينت الغير قياسية؟
تعرف الدوال ،وحساب قيمها وإيجاد مجاالتها.
س :7عرفي التمدد.
استعمال التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة وإيجاد مجالها.
استكشاف تماثل منحنيات الددوال ،وتحديدد الددوال الزوجيدة س :8إذا كددان للدالددة  fصددف ًرا عنددد  6ولهددا دالددة عكسددية ،فمددا ال د
يمكنك معرفته عن منحنى الدالة f-1؟
والدوال الفردية.
استعمال النهايات للتحقق من اتصال دالدة ،وتطبيدق نظريدة
القيمة المتوسطة على الدوال المتصلة.
اسددتعمال النهايددات لوصددف سددلوك طرفددي التمثيددل البيدداني
لدالة.
تحديدددد الفتدددرات التدددي تكدددون فيهدددا الدالدددة ،متزايددددة ثابتدددة،
متناقصة وتحديد القيم العظمى والصغرى لها.
إيجاد متوسط معدل التغير للدالة.

تعرف الدوال الرئيسة (األم) ووصفها وتمثيلها بيانيًا.
تعدددرف التحدددوينت الهندسدددية للددددوال الرئيسدددة (األم)
وتمثيلها بيانيًا.
إجراء العمليات على الدوال.
إيجاد تركيب الدوال.
اسدددتعمال منحنيدددات الددددوال لتحديدددد إن كانددد العنقدددة
العكسية تمثل دالة أم ال.
إيجاد الدالة العكسية جبريًا وبيانيًا.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الفصل
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:
الصفة المميزة للمجموعة ،رمز الفترة الدالة ،رمز الدالة،
المتغير المستقل ،المتغير المستقل ،المتغير التابع ،الدالة
المتعددة التعريف ،المجال المناسب.
األصفار ،الج ور ،التماثل حول مستقيم ،التماثل حول
نقطة ،الدالة الزوجية ،الدالة الفردية.
الدالة المتصلة ،النهاية ،الدالة غير المتصلة ،عدم االتصال
الننهائي ،عدم االتصال القفز  ،عدم االتصال النقطي،
عدم االتصال القابل لإلزالة ،عدم االتصال غير القابل

وصف مجموعات جزئية من مجموعة األعداد الحقيقية.
تعرف الدوال ،وحساب قيمها وإيجاد مجاالتها.
استعمال التمثيل البياني لتقدير قيم الدالة وإيجاد مجالها.
استكشددداف تماثدددل منحنيدددات الددددوال ،وتحديدددد الددددوال الزوجيدددة
والدوال الفردية.
استعمال النهايات للتحقق من اتصال دالة ،وتطبيق نظرية القيمدة
المتوسطة على الدوال المتصلة.
استعمال النهايات لوصف سلوك طرفي التمثيل البياني لدالة.

لإلزالة ،سلوك طرفي التمثيل البياني.
المتزايد ،المتناقص ،الثاب  ،العظمى ،الصغرى ،القصوى،
متوسط معدل التغير ،القاطع.
الدالة الرئيسة (األم) ،الدالة الثابتة ،الدالة المحايدة ،الدالة
التربيعية ،الدالة التكعيبية ،دالة الج ر التربيعي ،دالة
المقلوب ،دالة القيمة المطلقة ،الدالة الدرجية ،دالة أكبر
عدد صحيح ،التحويل الهندسي ،اإلزاحة (االنسحاب)،
االنعكاس ،التمدد.
تركيب دالتين.
العنقة العكسية ،الدالة العكسية ،الدالة المتباينة.

تحديد الفتدرات التدي تكدون فيهدا الدالدة ،متزايددة ثابتدة ،متناقصدة
وتحديد القيم العظمى والصغرى لها.
إيجاد متوسط معدل التغير للدالة.
تعرف الدوال الرئيسة (األم) وتصفها وتمثلها بيانيًا.
تعرف التحوينت الهندسية للدوال الرئيسة (األم) وتمثلها بيانيًا.
إجراء العمليات على الدوال.
إيجاد تركيب الدوال.
استعمال منحنيات الدوال لتحديدد إن كاند العنقدة العكسدية تمثدل
دالة أم ال.
إيجاد الدالة العكسية جبريًا وبيانيًا.
تطوير مفرداتهن.
اجتياز اختبار الفصل.
تحليل النتائج.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية( :

)

تتمثل مهمتك في كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل
لإلزالة ،ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضح كيف تؤثر إزالة
عدم االتصال في الدالة.
الهدف :مهمتك :كتابة مثال على دالة لها عددم اتصدال قابدل
لإلزالددة ،ثدم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف تددؤثر
إزالة عدم االتصال في الدالة.
الهدف :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
المشدكلة والتحددد  :كتابددة مثددال علدى دالددة لهددا عدددم اتصددال
قابددل لإلزالددة ،ثددم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف
تؤثر إزالة عدم االتصال في الدالة.
لقد طلب منك :كتابدة مثدال علدى دالدة لهدا عددم اتصدال قابدل
لإلزالددة ،ثددم تبددين كيددف يمكددن إزالتهددا .وتوضددح كيددف تددؤثر
إزالة عدم االتصال في الدالة.
وظيفتك :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
الجمهور :طالبات المستوى الخامس
الموقف :المعلمدة المشخصدة لمدواد الضدعف الدراسدي عدن
كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابدل لإلزالدة ،ثدم تبدين
كيف يمكن إزالتها.
التحد  :كتابة مثال على دالة لها عدم اتصال قابدل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
الناتج :كتابة مثال على دالة لهدا عددم اتصدال قابدل لإلزالدة،
ثم تبين كيف يمكن إزالتها .وتوضدح كيدف تدؤثر إزالدة عددم
االتصال في الدالة.
المعايير:

األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
التدريبات اإلثرائية.
كتاب الطالبة.
االختبار التراكمي.
اختبار الفصل.

التوقعات

مبتدئ
1

نام
2

كفء
3

متميز
4

كتابة مثال على دالة لها
عدم اتصال قابل لإلزالة ،ثم
تبين كيف يمكن إزالتها.

كتب المثال
كلها.

كتب بطريقة
أفضل من سابقه.

كتب بطريقة
ضعيفة فقط.

كتب بطريقة
أفضل
بالنسبة له.

توضح كيف تؤثر إزالة
عدم االتصال في الدالة.

وضخ بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.

وضح بطريقة
منظمة نوعا ما
مع قلة األخطاء.

الفترة الزمنية

تأخرت يومين
عن الموعد
المحدد.

تأخرت يوم عن
الموعد المحدد.

وضح بطريقة
خالية من األخطاء وضح بدقة
وتنظيم.
ولكن غير مرتبة
بعض الشيء.
أحضرتها
أحضرتها في
قبل الموعد
الموعد المحدد.
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية والتعليمية)













أقسم طالبات الفص إلى مجموعات ثنائية أو ثنثية ،وأطلب منهن إعطاء دالتين وعنقتين ال تمثنن دوال،
ثم أطلب منهن تمثيل العنقات األربع بيان ًيا لتوضيح أ منها تمثل دوال.
أطلب من الطالبة تسمية ثنثة أشياء لكل منها وجه واحد على األقل على شكل مربع ،وأطلب منها تدوين
معلومات عن طول المربع ومساحته .ثم انقل ه ه البيانات على السبورة وأطلب من الطالبة البحث عن
دالة تمثل العنقة بين طول ضلع المربع ومساحته.
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات ،وإيجاد مثالين على دالتين مجال كل منها هو:
).(-, -3)  (-3, 1)  (1, 
أطلب من الطالبة تتبع مسار منحنى الدالة بتحريك مؤشر الفأرة على المنحنى لرؤية اإلحداثيات في أثناء
الحركة ،وأقدم ه ه التقنية إلى الطالبة لمراجعة تقديراتها لقيم الدالة.
كبيرا من المعلومات عن العنقة بين
أوضح للطالبة أن التمثيل البياني والجبر للدوال يعطي كما ً
المتغيرين.
أوضح للطالبة عند استعمال التمثيل البياني للدالة إيجاد قيمها ،يجب عليها استعمال حافة مستقيمة لمد كن
المحورين؛ لتسهيل عملية إيجاد القيم بدقة.
أطلب من الطالبة البحث عن متغيرات مستقلة وغير مستقلة ضمن اهتماماتها ،ثم أطلب منها وصف ه ه
المتغيرات وتحديد مجال الدالة المكونة منها ومداها .ثم أطلب منها تمثيل الدوال التي حصل عليها.
أطلب إلى الطالبة االستماع إلى ضربات قلبها باستعمال سماعات كالتي يستعملها األطباء .إن القلب ينبض
باستمرار وتكون نبضاته متناسقة بين انقباض األذينين والبُطينين ،ثم أطلب منها تمثيل ذلك بيان ًيا،
ووصف التماثل (إن وجد) ،وهل الدالة زوجية أم فردية.
أطلب من الطالبة تطوير قواعد عامة لتمثيل الدوال أو ت كرها ،وأطلب منها اختيار قواعدها بتمثيل بعض
الدوال دون استعمال أدوات التمثيل ،وأطلب منها التفكير فيما يحدد خطوط التقارب الرأسية واألفقية
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات صغيرة لعمل شبكة مربعات على ورقة كبيرة ،وأطلب منهن تدريج
المحورين من  -50إلى  ،50ثم أطلب منهن اختيار دالة غير متصلة وتمثيل نقاط عند كل مضاعفات
الخمسة على المحور  ،Xوك لك اختيار دالة أخرى نهايتها محددة ،وتمثيل مجموعة من نقاطها.
إن استعمال خصائص الجداول اإللكترونية يوفر طريقة سريعة وسهلة لعمل الجداول؛ ل ا أطلب من
الطالبات العمل في مجموعات صغيرة واستعمال الجداول اإللكترونية لعمل جداول قيم إليجاد القيم الصغرى
والعظمى المحلية.
أطلب من الطالبة البحث في شبكة اإلنترن عن صور لجبال من الطبيعية يظهر فيها منحنى خط األفق ،ثم
أطلب منها تحديد ه ا المنحنى في الصور التي أحضرتها وتعيين القيم العظمى المحلية والمطلقة لمنحنى







األفق.
أطلب من الطالبة استعمال الحاسبة البيانية وكتابة الم ْعلمات في الدالة الرئيسة (األم) بشكل صحيح مثل؛
الثاب  ،التربيعية التكعيبية هك ا .على أن تنحظ أثر تغير معلمة.
أطلب من الطالبة عمل ملصقات تعرض فيها الدوال الرئيسة (األم) الثماني التي تم دراستها في ه ا
الدرس ،وكيفية إجراء التحوينت الهندسية عليها.
أطلب من الطالبات العمل في مجموعات ثنائية ،بحيث تفكر كل طالبة بدالة ،ثم تعمل طالبتان م ًعا إليجاد
مجموع الدالتين والفرق بينهما ،وحاصل ضربهما ،وقسمتهما ،ثم ناتج تركيبهما.
أطلب من الطالبة استعمال المكتبة أو اإلنترن إليجاد أمثلة تطبيقية على استعمال العمليات على الدوال
وتركيبها .على أن تقوم الطالبة بتكوين مثال باستعمال إحدى العمليات ،ومثال آخر باستعمال تركيب
الدوال.
أقسم الطالبات إلى مجموعات ثنائية بحيث تستعمل كل مجموعة حاسبة بيانية واحدة ،على أن تقوم أحدهن
باختيار دالة لها معكوس وتقوم الثانية بتمثيلها ،فإذا حقق الدالة اختبار الخط األفقي .تقوم الطالبة األولى
بإيجاد الدالة العكسية جبر ًيا ،وتقوم الطالبة الثانية بتمثيلها للتحقق من أنها هي ومعكوسها متماثنن حول
المستقيم .y= x

االثنين

الثنثاء

األربعاء

الخميس

األحد
اختبار التهيئة

أقسم طالبات الفص
إلى مجموعات ثنائية
أو ثنثية ،وأطلب
منهن إعطاء دالتين
وعنقتين ال تمثنن
دوال ،ثم أطلب منهن
تمثيل العنقات األربع
بيانيًا لتوضيح أ
منها تمثل دوال.

أطلب من الطالبة
تسمية ثنثة أشياء
لكل منها وجه واحد
على األقل على شكل
مربع ،وأطلب منها
تدوين معلومات عن
طول المربع
ومساحته .ثم انقل
ه ه البيانات على
السبورة وأطلب من
الطالبة البحث عن
دالة تمثل العنقة بين
طول ضلع المربع
ومساحته.

أطلب من الطالبة تتبع
مسار منحنى الدالة
بتحريك مؤشر الفأرة
على المنحنى لرؤية
اإلحداثيات في أثناء
الحركة ،وأقدم ه ه
التقنية إلى الطالبة
لمراجعة تقديراتها
لقيم الدالة.

أوضح للطالبة أن
التمثيل البياني
والجبر للدوال
يعطي كما كبي ًرا من
المعلومات عن
العنقة بين
المتغيرين.

أطلب من الطالبة
البحث عن متغيرات
مستقلة وغير مستقلة
ضمن اهتماماتها ،ثم
أطلب منها وصف
ه ه المتغيرات
وتحديد مجال الدالة
المكونة منها ومداها.
ثم أطلب منها تمثيل
الدوال التي حصل
عليها.

أطلب إلى الطالبة
االستماع إلى ضربات
قلبها باستعمال
سماعات كالتي
يستعملها األطباء .إن
القلب ينبض
باستمرار وتكون
نبضاته متناسقة بين
انقباض األذينين
والبُطينين ،ثم أطلب
منها تمثيل ذلك
بيانيًا ،ووصف
التماثل (إن وجد)،
وهل الدالة زوجية أم
فردية.

أطلب من الطالبة
تطوير قواعد عامة
لتمثيل الدوال أو
ت كرها ،وأطلب منها
اختيار قواعدها
بتمثيل بعض الدوال
دون استعمال أدوات
التمثيل ،وأطلب منها
التفكير فيما يحدد
خطوط التقارب
الرأسية واألفقية

أطلب من الطالبات
العمل في مجموعات
صغيرة لعمل شبكة
مربعات على ورقة
كبيرة ،وأطلب منهن
تدريج المحورين من
 -50إلى  ،50ثم
أطلب منهن اختيار
دالة غير متصلة
وتمثيل نقاط عند كل
مضاعفات الخمسة
على المحور ،X
وك لك اختيار دالة
أخرى نهايتها
محددة ،وتمثيل
مجموعة من نقاطها.

إن استعمال خصائص
الجداول اإللكترونية
يوفر طريقة سريعة
وسهلة لعمل
الجداول؛ ل ا أطلب
من الطالبات العمل
في مجموعات
صغيرة واستعمال
الجداول اإللكترونية
لعمل جداول قيم
إليجاد القيم الصغرى
والعظمى المحلية.

أطلب من الطالبة
استعمال الحاسبة
البيانية وكتابة
الم ْعلمات في الدالة
الرئيسة (األم) بشكل
صحيح مثل؛ الثاب ،
التربيعية التكعيبية
هك ا .على أن تنحظ
أثر تغير معلمة.

أطلب من الطالبة
عمل ملصقات تعرض
فيها الدوال الرئيسة
(األم) الثماني التي تم
دراستها في ه ا
الدرس ،وكيفية
إجراء التحوينت
الهندسية عليها.

أطلب من الطالبات
العمل في مجموعات
ثنائية ،بحيث تفكر كل
طالبة بدالة ،ثم تعمل
طالبتان م ًعا إليجاد
مجموع الدالتين
والفرق بينهما،
وحاصل ضربهما،
وقسمتهما ،ثم ناتج
تركيبهما.

أطلب من الطالبة
استعمال المكتبة أو
اإلنترن إليجاد أمثلة
تطبيقية على استعمال
العمليات على الدوال
وتركيبها .على أن
تقوم الطالبة بتكوين
مثال باستعمال إحدى
العمليات ،ومثال آخر
باستعمال تركيب
الدوال.

أقسم الطالبات إلى
مجموعات ثنائية
بحيث تستعمل كل
مجموعة حاسبة
بيانية واحدة ،على
أن تقوم أحدهن
باختيار دالة لها
معكوس وتقوم الثانية
بتمثيلها ،فإذا حقق
الدالة اختبار الخط
األفقي .تقوم الطالبة
األولى بإيجاد الدالة
العكسية جبريًا ،وتقم
الطالبة الثانية
بتمثيلها للتحقق من
أنها هي ومعكوسها
متماثنن حول
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للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية +
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