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املـقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد،
مر�شدا للمعلم يف تدري�س املفاهيم الريا�ضية التي ت�ضمنها الكتاب املدر�سي،
فقد جاء هذا الدليل ليكون
ً
ومعز ًزا لتقومي الطلبة ،مبا يحقق النتاجات التعلمية املن�شودة.
يعد الدليل �إحدى الركائز الأ�سا�سية لتحقيق املنهاج؛ �إذ ت�ضمن تخطيط الدرو�س مبا يتالءم وم�ستويات
ُّ
الطلبة والبيئة ال�صفية و�أهداف املبحث ،وحتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق.
ً
مبا�رشا باملفاهيم الت��ي ورد ذكرها يف الكت��اب الـمدر�سي ،وبالنتاجات
ارتباط��ا
لق��د ارتبط الدليل
ً
التعلمية ،وا�سرتاتيجيات التدري���س والتقومي التي تن�سجم و�أهداف املنهج ،ومعايري ()NCTM ،2000
العاملي��ة للريا�ضيات ،ف�ض�ًل اً عن االهتمام بتفعيل دور تكنولوجيا املعلوم��ات واالت�صاالت بو�صفها �أداة
ً
وتنفيذا ،وتقوميًا ،ومراعاة تو�ضي��ح اخلطوات الرئي�سة يف �أثناء تنفيذ
لتعزي��ز التعل��م الإيجابي؛ تخطي ًطا،
خطة الدر�س ،وهي :التمهيد للدر�س ،ثم �إجراءات تنفيـذه ،ثم ختمه.
نقدم هذا الدليل ،ف�إننا نعر�ض �أمثلة واجتهادات ِّ
تركز على �أهمية ا�ستيعاب املفاهيم � اً
أول
ونحن �إذ ِّ
قبل البدء بالإجراءات واخلوارزميات الالزمة للحلول ،وال نتوقع الوقوف عندها فح�سب ،بل �أن تكون
منطلقًا لتنمية اخلربات ،و�إبراز القدرات الإبداعية على و�ضع البدائل والأن�شطة املتنوعة ،و�إ�ضافة اجلديد
الذي يرثي املحتوى ،وبناء �أدوات تقومي ذات معايري جديدة ميكن بها تقومي تعلم الطلبة على نحو فاعل.
واهلل ويل التوفيق

مـفــردات الدليل
• •نتاجات التعلم
نتاجات خا�صة يتوقع �أن يحققها الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف ،مهارات،
مرجعا للمعلم؛ �إذ يبنى عليها املحتوى ،ومتثل الركيزة الأ�سا�سية للمنهاج ،وت�سهم
وتعد
اجتاهات)ُّ ،
ً
يف ت�صميم مناذج املواقف التعلمية املنا�سبة ،واختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س ،وبناء �أدوات التقومي
املنا�سبة لها.
• •عدد احل�ص�ص
املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات.
• •املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
العنا�رص املفتاحية للمفاهيم وامل�صطلحات والرموز الأ�سا�سية التي ورد ذكرها يف الدر�س ،والتي
يجب الرتكيز عليها عند تخطيط موقف تعليمي.
• •التكامل الر�أ�سي
ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت �سابقًا يف املبحث نف�سه.
• •التكامل الأفقي
ربط املفهوم الوارد يف الدر�س مبفاهيم وردت يف مباحث �أخرى.
• •التعلم القبلي
املعارف واملهارات املرتبطة مبو�ضوع الدر�س التي تعلمها الطالب �سابقًا.
• •م�صادر التعلم
م�صادر تعلمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف �إثراء معلوماتهما وخرباتهما ،والإ�سهام
أقرا�صا مدجمة ،وزيارات
كتبا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إلكرتونية ،و� ً
يف حتقيق النتاجات ،وهي ت�شمل ً
ميدانية ،ومقابالت �أ�شخا�ص.
• •ا�سرتاتيجيات التدري�س
اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي التعلمي ،وهي
خطوات مقرتحة ميكن للمعلم تطويرها �أو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة و�إمكانات املدر�سة،
مع مراعاة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTعند احلاجة.
• •�إجراءات التنفيذ
خطوات تهدف �إلى تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،ومن �أمثلتها:
 – 1تنظيم جلو�س الطلبة (جمموعات ،حلقة دائرية ،حرف .)...،U
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 – 2تهيئة البيئة ال�صفية ( �إنارة كافية ،تهوية ،نظافة.)...،
 - 3جتهيز الأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.
� - 4إثارة دافعية الطلبة �إلى التعلم.
 - 5ا�ستخدام �أوراق العمل ،و�أدوات التقومي املنا�سبة ،والأن�شطة املت�ضمنة.
• •معلومات �إ�ضافية
معلومات �إثرائية موجزة ،ذات عالقة باملحتوى ،تهدف �إلى �إثراء املعرفة يف املحتوى ،و�إر�شاد املعلم
علما ب�أن الطالب غري مك َّلف بدرا�ستها المتحان الثانوية العامة.
�إلى ا�ستخدام م�صادر تعليمية متنوعةً ،

• •�أخطاء �شائعة
توقعات لأخطاء حمتملة �شائعة بني الطلبة ،وهي تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الوارد ذكرها يف
الكتاب املدر�سي ،وتقدمي معاجلة لهذه الأخطاء.

• •الفروق الفردية
جمموعة الأن�شطة والأ�سئلة والإ�ضافات التي ت�ضمنها املحتوى ،والتي �أُ ِع َّدت لتنا�سب حاجات الطلبة
وقدراتهم املتنوعة.
• •ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
الطرائق واخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم �أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي ،وقيا�س
مدى حتقق النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ،ميكن تطويرها� ،أو بناء
طبق بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.
مناذج �أخرى م�شابهة لها ُت َّ
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املبحث :الريا�ضيات.

املحتوى

عنوان الوحدة :تطبيقات التفا�ضل.

املفاهيم
وامل�صطلحات

� اً
أول :التف�سري الهند�سي.

اال�شتقاق.

ثانيا :التف�سري الفيزيائي.
ً
الف�صل الثاين :تطبيقات

للم�شتقة.

الهند�سي والفيزيائي

الف�صل الأول :التف�سري

 ميل املما�س. نقطة التما�س. معادلة املما�س. ال�رسعة اللحظية. الت�سارع اللحظي. انعدام الت�سارع. التزايد. -التناق�ص.

أول :التزايد والتناق�ص - .قيم ق�صوى.
� اً
 قيمة عظمى حملية.ثانيا :القيم الق�صوى.
ً
 قيمة �صغرى حملية.الف�صل الثالث :تطبيقات.
 النقط احلرجة.� اً
أول :تطبيقات على القيم
 �أكرب ما ميكن.الق�صوى.
 �أقل ما ميكن.ثانيا :تطبيقات اقت�صادية  -التكلفة الكلية.
ً
 التكلفة احلدية.على التفا�ضل.
 الإيراد الكلي. الإيراد احلدي. الربح. -الربح احلدي.

ال�صف :الثاين ع�شر.
الفرع :الأدبي.
املهارات

التعميمات

ال�صفحات.)155 - 116( :
امل�سائل
الريا�ضية
هند�سيا.
 تف�سري امل�شتقة الأولىًّ
 -توظيف تف�سري الـم�شتقة

الهنـــــد�سي يف حل م�سائل
تت�ضمن �إيجاد معادلة املما�س.
 تف�سري امل�شتقة الأولى وامل�شتقةفيزيائيا.
الثانية
ًّ
 توظيف تف�سري امل�شتقة الفيزيائييف حل م�سائل عملية.
 �إيجاد جماالت التزايد والتناق�صلالقرتان با�ستخدام امل�شتقة
الأولى.
 حتديد القيم الق�صوى با�ستخداماختبار امل�شتقة الأولى واختبار
امل�شتقة الثانية.
 -حل م�سائل تطبيقية على القيم

�صفحة (.)154

�أ�سئلة الوحدة،

 -ال�س�ؤال ( )3من

�صفحة (.)145

 -التدريب (،)2

�صفحة (.)131

 -فكر وناق�ش،

�صفحة (.)118

الهند�سي،

 -ن�شاط التف�سري

عدد الف�صول )3( :ف�صول.

نموذج تحليل محتوى (وحدة دراسية)

الرموز
 ع(ن) :ال�رسعة. ت(ن) :الت�سارع. ف(ن) :امل�سافة. ك(�س) :التكلفة الكلية. َك(�س) :التكلفة احلدية. د(�س) :الإيراد الكلي. َد(�س) :الإيراد احلدي. ر(�س) :الربح.َ -ر(�س) :الربح احلدي.

ع(ن) = َ
ف(ن).
ع(ن) = ً
ف(ن).
ت(ن) = َ
 نظرية التزايد والتناق�ص� ،صفحة (.)128 اختبار امل�شتقة الأولى للقيم الق�صوى� ،صفحة (.)135اختبارامل�شتقةالثانيةللقيمالق�صوى�،صفحة(.)138 م�ساحة املثلث= ن�صف طول القاعدة × االرتفاع.م�ساحة املربع = (طول ال�ضلع).2
م�ساحة امل�ستطيل = الطول × العر�ض.
 حجم متوازي امل�ستطيالت =الطول × العر�ض × االرتفاع.
 اقرتان الإيراد الكلي:د(�س) = ك(�س)  +ر(�س).
 اقرتان الربح :ر(�س) = د(�س) – ك(�س). اقرتان الربح احلدي:َر(�س) = َد(�س) – َك(�س).
الق�صوى.
 حل م�سائل اقت�صادية تتعلقبالقيم الق�صوى.
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املواد والتجهيزات
(م�صادر التعلم)
 الكتاب املدر�سي. دليل املعلم. �أ�سئل��ة امتحاناتالثانوية العامة.
 مــوقـ��ع منـ�ص��ة�إدراك لـلتعـلـــ��م
الـمدر�سي.
� -أوراق العمل.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي

اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة

للوحدة

الت�أمل الذاتي

ال�صف :الثاين ع�شر.
منوذج خطة ف�صلية (وحدة درا�سية)
املبحث :الريا�ضيات.
الفرع :الأدبي.
الف�صل الدرا�سي :الأول.
عنوان الوحدة :تطبيقات التفا�ضل.
عدد احل�ص�ص .................:الفرتة الزمنية :من� ...................:إلى...................:م.
ال�صفحات.)155-116( :
عدد الف�صول )3( :ف�صول

املحتوى
النتاجات التعلمية

 -يحل م�سائل تطبيقية على القيم الق�صوى.

الف�صل الأول :التف�سري
 يجد امليل ومعادلة املما�س ملنحنى االقرتان.الهند�سي والفيزيائي
 يحل م�سائل تطبيقية على امل�سافة ،وال�رسعة،للم�شتقة.
مربرا احلل.
والت�سارعً ،
� اً
أول :التف�سري الهند�سي.
ً
ثانيا :التف�سري الفيزيائي - .يحدد ف�ترات التزايد والتناق���ص با�ستخدام
اختبار امل�شتقة الأولى.
الف�صل الثاين :تطبيقات
اال�شتقاق.
 يح��دد القي��م الق�ص��وى با�ستخ��دام اختبار� اً
أول :التزايد والتناق�ص.
امل�شتقة الأولى ،واختبار امل�شتقة الثانية.
ثانيا :القيم الق�صوى.
ً

الف�صل الثالث :تطبيقات.
� اً
أول :تطبيقات على
القيم الق�صوى.
ثانيا :تطبيقات اقت�صادية
ً
على التفا�ضل.

 التــدري�س الـمبــا�شــر  -التوا�صل قائمة ن�شاط التف�سري � -أ�شعر بالر�ضا(الأ�سئلة والأجوبة).
(الأ�سئلة
الر�صد.
الهند�سي،
عن:
والأجوبة).
�صفحة
 التدري���س املبا�رش (العمل �سلم التقدير (.)118يف الكتاب املدر�سي) - .املالحظة
العددي.
 التحدي��ات(املالحظة
 �أوراق العمل .الـــتـــــــي التــدري�س الـمبــا�شــراملنظمة).
 �سلم التقديرواجهتها:
(التدريبات والتمارين).
اللفظي.
املالحظة ال��ت��ع��ل��م يف جم��م��وع��ات (املالحظة �سجل ح�صة يف خمترب(التعلم التعاوين اجلماعي) .التلقائية).
و�صف �سري احلا�سوب
التعلم.
لعر�ض مواقع
 التعل��م يف مـجموعات  -الورق��ة والقلم�إلكرتونية
انت��ق زميلاً ( -الــفـقـــرات  -بطاقة
تعليمية
(فك��رِ -
�شارك).
ذات الإجـابة الـخروج.
ومناق�شتها - .مقرتح��ات
املفتوحة).
للتح�سني:
 حــــ��ل الـم�شكـ�لات  -مراجعةواال�ستق�صاء.
الذات.
 التقومي املعتمدعلى الأداء.
 ا�سرتاتيجي��ة بولي��ا حللامل�س�ألة.

الف�صل الدرا�سي
الأول

الوحدة الأولى

النهايات واالت�صال

تهيئة
� )1ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
(� )1إذا كان ق(�س) = (�س –  ،2)2ف�إن ق(  )1 -ي�ساوي:
�أ )

1

(� )2إذا كان هـ(�س) =

ب) – 3

جـ) 1 -

د) 9

�س�5 - 2س 6 +
 ،ف�إن قيمة هـ (:)2
�س 3 -
ب) – 20

�أ ) �صفر.

جـ ) 4

د) غري موجودة.

�س�5 - 2س 6 +
 ،ف�إن جمال االقرتان هـ ( �س) هو:
(� )3إذا كان هـ ( �س) =
�س 3 -
ب)ح }3{ -

�أ ) ح

(� )4إذا كان ق(�س) =

�س � ، 7 +س �ص

�4س � ، 1 +س �ص

جـ) ح }3 ، 2{ -

د) {}3 ، 2

 ،حيث �ص جمموعة الأعداد ال�صحيحة،

ف�إن ق(  ) 3 -ي�ساوي:
�أ )

4

ب) 11

جـ) – 11

� )2إذا كان ق(�س) = �س� 3 + 2س –  ،4فما قيمة كل من:
ق( ،)2-ق( ،)1-ق( ،)0ق( ،)1ق( ،)2ق()1.3؟
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د) 10

� )3إذا كان ق(�س) =

� 3س 15 -

�س 5-20 +

 ،فجد:

�أ ) ق(.)5
ب) جمال ق(�س).
 )4جد ناجت ما ي�أتي يف �أب�سط �صورة:
1
هـ(�س) = 1
5
�س 8 +
 )5حل املعادلة الأ�سية الآتية:
(�)5س�)5( = 2س .

�إجابات �أ�سئلة التهيئة
)1

2
�أ

1
د

 )2ق(،6 – = )2-
�صفرا،
ق(= )1
ً

3
ب

ق(،6 – = )1-
ق(،6 = )2

� )3أ ) ق( )5غري معرفة.

4
�أ
ق(4 – = )0
ق(1.59 = )1.3

ب) جمال ق(�س)= [}5{ - )∞,20-

�س
 )4هـ(�س) = . )3+ (-
�(5س )8 +
� )5س� =2س

�س� -2س = 0

�س(�س0= )1-

�س= � ، 0س =1
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الف�صل الأول :النهــــــايات.
�أوًال:

مفهوم النهاية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يعرف نهاية اقرتان ق(�س) عندما تقرتب �س من العدد �أ. يف�رس نهاية اقرتان عند نقطة ما.وجربيا.
بيانيا
ًّ
 يح�سب نهاية اقرتان (كثري حدود ،ن�سبي ،مت�شعب) ًّ -مييز بني نهاية االقرتان عند نقطة وقيمته عند تلك النقطة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
(�س ← �أ )� :س تقرتب من �أ.
(�س ← �أ� :) +س تقرتب من أ� من اليمني.

(�س ← �أ� :) -س تقرتب من أ� من الي�سار.
نهـــــــــا ق(�س) :نهاية ق(�س) عندما تقرتب �س من �أ.
�س ← �أ

النهاية من اليمني ،النهاية من الي�سار ،النهاية موجودة ،النهاية غري موجودة.

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صفوف ( ،)11-8خ�صائ�صمنحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)20-12

التعلم القبلي
االقرتانات احلقيقية ،االقرتانات املت�شعبة ،كثريات احلدود ،جمال االقرتان ،مدى االقرتان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (فكر ِ -
انتق زميلاً � -شارك)،
�أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بـمراجعة الطلبة يف مفهوم االقرتان ،واملجال ،واملدى ،وح�ساب قيمة االقرتان عند
نقطة ،مثل:
• �إذا كان ق(�س) = � 3س –  ،2فما قيمة كل من:
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ق( ،)2ق( ،)1ق( ،)0ق( ،)1-ق( ،)2-ق( ،)1.5ق( ،)1.5-ق()1.99؟
• �إذا كان ق(�س) =

� 3س � ، 2+س ≤ 1
�س � ، 1+س > 1
2

 ،فجد قيمة كل من:

ق( ،)1ق( ،)2ق( ،)3ق( ،)0ق( ،)1-ق( ،)0.9ق(.)0.12
بيانيا.
 -2مناق�شة متثيل االقرتانات (الثابت ،اخلطي ،الرتبيعي ،املت�شعب) بعد متثيل املعلم لها ًّ
 -3توزيع ورقة العمل ( )1–1على الطلبة ،وتوجيههم �إلى حلها �ضمن جمموعات ثنائية.
 -4تو�ضيح املق�صود باقرتاب املتغري �س من عدد مثل �أ ،ودرا�سة �سلوك االقرتان حني تقرتب (�س) من العدد
(�أ ) من اليمني والي�سار ،والتعبري عن ذلك بالرموز للتو�صل �إلى تعريف نهاية االقرتان عند نقطة معلومة.
 -5مناق�شة الطلبة يف �إجابات �أ�سئلة ورقة العمل (.)1–1
 -6تو�ضيح �رشط وجود النهاية لالقرتان ق حني تقرتب �س من العدد �أ ،وهو اقرتاب قيم ق(�س) من عدد
واحد (�صورة واحدة) عند اقرتاب �س من أ� من اليمني والي�سار ،وهذا يتطلب �أن يكون االقرتان ق
معرفًا على ميني �أ ،وعلى ي�سارها.
َّ
 -7مناق�شة الطلبة يف الأمثلة ( ،)4 ،3 ،2 ،1ثم تكليفهم حل التدريبات ( ،)3 ،2 ،1ومتابعتهم يف
هـذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
علما �أنه ميكن ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب التي
 -8تكليف الطلبة حل �أ�سئلة الدر�س يف ال�صفحة (ً ،)25
ترثي تعلم الطلبة ،وت�ساعدهم على احلل ،مثل:
عما دار بينهم من نقا�ش.
• �أ�سلوب (حتدث �إلى زميلك وناق�ش) ،ثم اال�ستماع �إلى بع�ض الطلبة ّ
• توزيع الطلبة �إلى جمموعات رباعية ،ثم تكليف كل جمموعة حل تدريب واحد فقط يحدده املعلم،
وميكن تكليف �أكرث من جمموعة حل التدريب نف�سه ،ثم ا�ستماع �أفراد املجموعات �إلى بع�ضهم
بع�ضا مراعني عدم التكرار.
ً
• تكليف الطلبة حل التدريبات فرد ًّيا ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟

معلومات �إ�ضافية

ُي ْعزى ا�ستعمال الرمز احلايل للنهاية �إلى العا ِلم الإجنليزي جودفري هارولد هاردي ()G.H.Hardy
(1877م – 1947م).
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�أخطاء �شائعة

 قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إجراء العمليات احل�سابية املتعلقة بالأعداد ال�صحيحة والك�سور الع�رشية،وميكن معاجلة ذلك عن طريق حل املزيد من التمرينات� ،أو �إعطاء الطلبة ح�ص�ص تقوية.
 قد ال يميز بع�ض الطلبة بني قيمة النهاية حني تقرتب قيمة �س من عدد ،و�صورة ذلك العدد يف قاعدة اقرتان. قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إيجاد النهاية من جهة اليمني� ،أو من جهة الي�سار عند التمثيل البياين ملنحنى اقرتان.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1 –1
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.) 6–1

الفروق الفردية

عالج
 �إذا كان ق(�س) = (�3س ،4+2)5 -فجد ق( ،)1ق( ،)0ق( ،)2-ق(.)0.1�إثـراء
 �إذا كان ق(�س) = �3س ،3 -فاملأ الفراغ يف اجلدول الآتي مبا هو منا�سب ،ثم جد من اجلدولنهــــــــا ق(�س)� :س
�س ←-3

ق(�س)

2.99 2.99

2.9

2.5

2.4

�إجابات الأ�سئلة
 )1أ� ) ق( )2غري معرفة.

ب) نهــــــــا ق(�س)= 4

جـ) ق(5 = )3

د ) نهـــــــــا ق(�س) = 5

� )2أ ) نهـــــــــا ق(�س) = 1
�س ←0.5

جـ ) نهـــــــــا ق(�س) = 2
�س ←-2

� )3أ ) نهـــــــــا ق(�س) = 2
�س ←2

جـ) �أ = 1 -
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�س ←2
�س ←3

ب) نهـــــــــا ق(�س) = 3
�س ←+2

د ) نهـــــــــا ق(�س) غري موجودة.
�س ←2

ب) نهـــــــــا ق(�س) = 2
�س ←1

د ) قيم ب هي – 3 ، 2

الف�صل الأول :النهــــــايات.
ثان ًيا:

نظريات النهايات.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف نظريات النهايات. ي�ستخدم نظريات النهايات يف �إيجاد نهاية اقرتان ،ونهاية جمموع اقرتانني ،ونهاية ناجت طرح اقرتانني ،وحا�صل�رضب اقرتانني عند نقطة.
 يح�سب نهاية اقرتان كثري حدود. -يح�سب نهاية اقرتان مت�شعب عند نقطة الت�شعب (�إن ُو ِجدت).

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

نهاي��ة االق�تران الثابت ،نهاية جمموع اقرتان�ين �أو �أكرث ،نهاية حا�صل طرح اقرتان�ين ،نهاية حا�صل �رضب
اقرتانني �أو �أكرث ،نهاية اقرتان مرفوع لقوة ن حيث ن عدد طبيعي ،نهاية اقرتان مت�شعب ،نقطة الت�شعب.

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صفوف ( ،)11-8خ�صائ�صمنحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ,ال�صفحات (.)32-21

التعلم القبلي
مفهوم النهاية ،العمليات على كثريات احلدود ،االقرتان املت�شعب.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل) ،التعلم يف جمموعات (فكر  -انتقِ زميلاً � -شارك )� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتوزيع ورقة العمل ( )2 –1على الطلبة ،ثم تكليفهم الإجابة عن �أ�سئلتها �ضمن
جمموعات ثنائية.
ر�ش ًدا ،و ُم ِ
 -2التجول بني الطلبة ُم ِ
وج ًها.
�ساع ًدا ،و ُم ِّ
 -3تعميم النتيجة التي تو�صل �إليها الطلبة (اجلزء الأول من النظرية .)1
 -4توزيع ورقة العمل ( )3–1على الطلبة ،وتكرار اخلطوات ال�سابقة ال�ستنتاج اجلزء الثاين من النظرية (.)1
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 -5تعميم النتيجة التي تو�صل �إليها الطلبة (اجلزء الثاين من النظرية .)1
 -6توزيع ورقة العمل ( )4–1على الطلبة ،وتكرار اخلطوات ال�سابقة ال�ستنتاج ن�ص النظرية (.)2
 -7مناق�شة الطلبة يف ن�ص النظرية ( ،)2وتف�سري دالالتها.
مبا�رشا على النظرية (.)2
 -8مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)1و( )2بو�صفهما تطبيقًا
ً
 -9م�ساعدة الطلبة على التو�صل �إلى النتيجة ( ،)1عن طريق اال�ستعانة باجلزء الأول من النظرية (،)1
واجلزء الثالث من النظرية (.)2
 -10م�ساعدة الطلبة على تعميم اجلز�أين الأول والثالث من النظرية ( )2للتو�صل �إلى النتيجة (.)2
 -11م�ساعدة الطلبة على التعبري عن اجلزء الثاين من النتيجة ( )2بطريقة �أخرى:
نهـــــــــا ( ق (�س))ن = ( نهــــــــا ق (�س))ن.
�س ← �أ

�س ← �أ

 -12مناق�شة الطلبة يف املثال ( )3بو�صفه تطبيقًا على النتيجة (.)2
 -13م�ساعدة الطلبة على �صياغة النتيجة ( ،)3با�ستخدام النتيجة ( ،)1والنتيجة (.)2
 -14مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)4و( ،)5ثم تكليفهم حل التدريبني ( ،)1و( ،)2وتربير خطوات احلل.
 -15مناق�شة الطلبة يف املثال ( )6للتو�صل �إلى النتيجة ( ،)4ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)3ثم مناق�شتهم
يف الإجابة.
 -16مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)7ثم تكليفهم حل التدريب (� )4ضمن جمموعات ثنائية ،ثم مناق�شتهم يف
الإجابة (ميكن تكليف الطلبة حل التدريب يف البيت ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات يف احل�صة القادمة).
 -17تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،ثم تكليفهم حل �أ�سئلة الدر�س يف ال�صفحتني ( ،)31و( ،)32ومتابعتهم
يف هـذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم الطلب �إليهم حل بقية الأ�سئلة يف البيت.
 -18ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟

معلومات �إ�ضافية

�إن عدم وجود نهــــــــا ق(�س)� ،أو نهــــــــا هـ(�س) ال يعــني عــدم وجــود نهاية لـمجموع االقتـرانـني
�س ←�أ

�س ←�أ

( ق(�س)  +هـ(�س))� ،أو حا�صل طرحهما ( ق(�س)  -هـ(�س))� ،أو حا�صل �رضبهما ( ق(�س) × هـ(�س))،
و�إمنا يعني عدم �إمكانية تطبيق النظرية ( )2يف هذه احلالة؛ فقد تكون هذه النهايات موجودة بالرغم من عدم
ٍ
وعندئذ � ّإما �أن نكتب قاعدة االقرتان اجلديد (ناجت اجلمع� ،أو حا�صل
وجود نهاية �أحد االقرتانني �أو كليهما.
طبق النظرية ( )2لإيجاد نهاية كل من االقرتانني
الطرح� ،أو حا�صل ال�رضب) ثم نبحث يف نهايته ،و� ّإما �أن ُن ّ
(ق) ،و(هـ) عند العدد �أ من اليمني ،والي�سار (انظر ال�س�ؤال ( )2من �أ�سئلة الإثراء).
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�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إجراء العمليات احل�سابية املتعلقة بالأعداد ال�صحيحة ،والك�سور ،والك�سور
الع�رشية ،ويف �أولويات العمليات احل�سابية اخلا�صة بالأعداد احلقيقية ،وميكن معاجلة ذلك عن طريق حل
املزيد من التمرينات� ،أو �إعطاء الطلبة ح�ص�ص تقوية.

الفروق الفردية

عالج
 )1جد النهايات يف ما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا 9

ب) نهــــــــا 6.5
�س ←0

�س ←2

د ) نهــــــــا �2-5س

جـ) نهــــــــا �س

�س ←2

�س ←7

� )2إذا كان نهــــــــا ق(�س)= ،8نهــــــــا ع(�س)=  ،3-فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�س ←4

(

�س ←4

)

�أ ) نهــــــــا ق(�س) +ع(�س) .
�س ←4

�س ←( 4

)

(

ب) نهــــــــا ق(�س) 2-ع(�س) .
�س ←4

)

جـ) نهــــــــا ق(�س) *ع(�س) .

�إثراء
� )1إذا كانت نهــــــــا 2ق(�س) �3 -س ،8 = 7 +فجد نهــــــــا ق�(2س).

)

�س ←( 3

� )2إذا كان ق(�س)=

� 2س � ، 3+س ≤ 1
�4- 5س � ،س > 1

�س ←3

 ،هـ(�س)=

� 2س � ، 3+س ≤ 1
�4- 5س � ،س > ،1

فجد قيمة كل مما ي�أتي (�إن ُو ِجدت):
�أ ) نهــــــــا ق(�س).

ب) نهــــــــا هـ(�س).

ب) نهــــــــا (ق(�س) +هـ(�س)).

جـ) نهــــــــا (ق(�س) -هـ(�س)).

�س ←1

�س ←1

�س ←1

�س ←1
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل		 .
		
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-1
	�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات الأ�سئلة
)1

)2
)3
)4
)5

�أ ) 28
د ) 40
ز ) 20

ب) 12
هـ ) 17

�أ ) 69

جـ) 16-
و ) 6-

جـ) 1

ب) 8

نهــــــــا ق(�س) = 10ومنه نهــــــــا ق(�س) = (1000 = )10
�س ←2-

�س ←2-

م=1
�أ ) نهــــــــا ق(�س) = (4 = ) )1( - 5
�س ←1

2

ب) نهــــــــا ق(�س) = 7- = 1+ )2-(4
�س ←2-
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3

3

جـ) لأن �س=0هي القيمة التي يت�شعب عندها االقرتان ،فنجد النهاية من اليمني والي�سار.
نهــــــــا ق(�س) =  ،1لذا؛ نهــــــــا ق (�س) غري موجودة.
نهــــــــا ق(�س) = ،5
+

�س ←0

)6

�س ←0

�س ←0

�أ ) نهــــــــا هـ(�س) = (26 = 1+ )5
�س ←5

2

ب) نهـــــــــا هـ(�س) = (10 = 1+ 2)3
�س ←3

جـ) هـ(8 =)3
)7
)8

�أ = 16
�أ ) نهــــــــا ق(�س) = (1 = 1 + 0 = 1 + 2 )0
�س ←0

ب) مبا �أن �س=2هي القيمة التي يت�شعب عندها االقرتان ،ف�إننا جند النهاية من اليمني والي�سار:
نهــــــــا ق(�س) =  ،10 = 2*5نهــــــــا ق(�س) = (5 = 1 + 2)2

�س ←+2

∴ نهــــــــا ق(�س) غري موجودة.

�س ← -2

�س ←2

جـ) نهــــــــا ق(�س) = 20 = 4*5
�س ←4

د ) مبا �أن �س=6هي القيمة التي يت�شعب عندها االقرتان ،ف�إننا جند النهاية من اليمني والي�سار:
نهــــــــا ق(�س) = ( ، 30= 6 - 2)6نهـــــــــا ق(�س) = 30 = 6*5
�س ←+6

�س ←-6

ومنه :نهــــــــا ق(�س) = 30
�س ← 6

 )9مبا �أن نهــــــــا ق(�س) موجودة ،ف�إن النهاية من اليمني ت�ساوي النهاية من الي�سار .وعليه ،ف�إن �أ = 4-
�س ← 2
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الف�صل الأول :النهــــــايات.
ثال ًثا:

نهاية خارج ق�سمة اقرتانني.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف نظرية نهاية خارج ق�سمة اقرتانني يف ح�ساب النهايات. ي�ستخدم نظرية نهاية خارج ق�سمة اقرتانني يف ح�ساب النهايات.�صفرا.
 يح�سب نهاية خارج ق�سمة اقرتانني عندما ال تكون نهاية املقامً

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

خارج ق�سمة اقرتانني ،اقرتان ن�سبي ،اقرتان ك�رسي ،نهاية حا�صل ق�سمة اقرتانني ،قيمة غري معينة (غري
معرفة) ،مرافق املقدار� :س � +أ � +ص .
َّ

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صف��وف (،)11-8خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)40-33

التعلم القبلي
االقرتان الن�سبي وجماله ،االقرتان الك�رسي وجماله ،حتليل العبارة الرتبيعية ،حتليل الفرق بني مربعني ،حتليل
جمموع مكعبني ،حتليل الفرق بني مكعبني ،التحليل ب�إخراج العامل امل�شرتك.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل ،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (التعلم
التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف االقرتان الن�سبي وجماله ،واالقرتان الك�رسي وجماله ،وحتليل املقادير
اجلربية وال�رضب يف مرافق اجلذر الرتبيعي.
 -2توزيع ورقة العمل ( )5-1على الطلبة حللها �ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم ،وذلك ال�ستنتاج اجلزء الأول من النظرية الوارد ذكرها يف �صفحة (.)33
 -3كتابة النظرية التي تتحدث عن نهاية حا�صل ق�سمة اقرتانني ،وتو�ضيح اجلزء الأول واجلزء الثاين منها،
و�رشوط تطبيقها.
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 -4مناق�ش��ة الطلب��ة يف املثال ( ،)1واملثال ( )2بو�صفهما تطبيقًا عل��ى النظرية ،والرتكيز على مناق�شة
احلاالت الثالث لناجت التعوي�ض لقيمة �س يف االقرتان ،وهي:
		

�صفرا
عدد ≠ �صفرا
�صفر  ،عدد ≠ ً
ً ،
�صفر
�صفرا
�صفرا
عدد ≠ ً
عدد ≠ ً

 -5تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)1ثم مناق�شتهم يف الإجابات.

 -6تق�سي��م الطلبة �إلى جمموعات ،ثم توزيع ورقة العمل ( )6 –1عليهم ملناق�شة احلالة الرابعة(( :عندما
�صفرا لكل م��ن الب�سط واملقام)) (من املهم هن��ا �أن يو�ضح املعلم
يك��ون ناجت التعوي���ض يف االقرتان ً
عي ًنا) ،وبيان �أنه ميكن التعبري عن االقرتان
عينة؛ �أي �إنها ال ت�ساوي عد ًدا ُم َّ
للطلبة �أن هذه القيمة غري ُم َّ
يف هذه احلالة ب�صورة مكافئة له با�ستخدام طرائق �أخرى.
 -7مناق�شة �إجابات الطلبة ،وتعزيز ال�صحيح منها ،ثم ذكر طرائق خمتلفة للتخل�ص من هذه احلالة ،مثل:
التحليل �إلى العوامل ،وال�رضب يف مرافق اجلذر الرتبيعي ،وتوحيد املقامات.
 -8مناق�شة الطلبة يف الأمثلة ( )6- 3التي تو�ضح هذه الطرائق.
 -9الطل��ب �إل��ى الطلبة حل التدريبات ( ،)5-2ثم مناق�شتهم يف الإجابات ( ميكن تكليف الطلبة حل
بع�ض التدريبات يف البيت ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات يف احل�صة القادمة).
 -10تكلي��ف الطلب��ة حل الأ�سئل��ة يف ال�صفحة ( ،)39وال�صفح��ة ( )40يف البيت ،ث��م مناق�شتهم يف
الإجابات يف احل�صة القادمة.
 -11ختم الدر�س با�ستخدام �أداة التقومي (�سجل و�صف �سري التعلم).

معلومات �إ�ضافية
	�إن عدم وجود نهــــــــا ق(�س)� ،أو نهــــــــا هـ(�س)�س ←�أ

�س ←�أ

ق(�س)
 ،و�إمنا يعني عدم �إمكانية تطبيق النظرية يف هذه
ال يعني عدم وجود نهاية خلارج ق�سمة االقرتانني
هـ(�س)
احلالة؛ فقد تكون النهاية خلارج ق�سمة االقرتانني عند العدد أ� موجودة بالرغم من عدم وجود نهاية �أحد
االقرتانني �أو كليهما عند هذا العدد .ويف هذه احلالة ،ف�إننا نكتب قاعدة االقرتان اجلديد ،ثم نبحث يف نهايته.
ق(�س)
 االقرتان الك�رسي هو اقرتان يكتب يف �صورة ،و�إذا كان كل من ق(�س) ،هـ(�س) كثري حدود
هـ(�س)
ن�سبيا.
في�سمى اقرتا ًنا ًّ
وجمال االقرتان الك�رسي هو (جمال ق ∩ جمال هـ � { -أ�صفار هـ(�س) }).
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�2س6-
وعليه ،ف�إن جمال االقرتان :ع (�س)=
�س9- 2
ح .}3 ، 3 - { -
تربيعيا للمقدار (�س،)2+
 عند حتليل العبارة (�س�( =)4-2س�()2-س ،)2+ي�سمى املقدار (�س )2-مرافقًاًّ
تربيعيا للمقدار (�س.)2-
وي�سمى املقدار (�س )2+مرافقًا
ًّ
وعند حتليل العبارة (�س�( =)8-3س�()2-س�2+2س  ،)4 +ي�سمى املقدار (�س�2+2س  )4 +مرافقًا
تكعيبيا للمقدار (�س.)2-
ًّ
هو:

�أخطاء �شائعة

 قد يح�سب بع�ض الطلبة نهاية االقرتانات الك�رسية عن طريق توحيد املقام ،ثم ال�رضب يف املرافق الرتبيعي�صفرا لكل من الب�سط واملقام.
من دون الت�أكد �أن ناجت التعوي�ض املبا�رش يعطي
ً
 -يخطئ بع�ض الطلبة يف الإجراءات عند ال�رضب يف املرافق� ،أو توحيد املقامات.

الفروق الفردية

عالج
� )1إذا كان ق(�س) =�س�2 + 3س�3 - 2س ،5 +فجد قيمة كل مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا ق(�س)
�س ←0

ب) نهــــــــا ق(�س)
�س ←2

جـ) نهــــــــا ق(�س)
�س ←1-

� )2إذا كان ق(�س) =�3س ،5 - 2هـ(�س) = �س  ،3 +فجد قيمة كل مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا ق(�س)

ب) نهــــــــا هـ(�س)

جـ) نهــــــــا ق(�س) .
�س ← 2هـ(�س)

د ) نهــــــــا هـ(�س) .
�س ← 2ق(�س)

�س ←2

�س ←2

�إثراء
� )1إذا كانت نهــــــــا 2ق(�س) ،5 = 3+فجد نهــــــــا ق(�س).
�5س2+
�س ←1
�س ←1
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� )2إذا كان ق(�س) = �س�2 - 3س�3 + 2س ،6 -هـ(�س)= �س ،2-فجد:
�أ ) قاعدة االقرتان ل(�س) = ق(�س) .
هـ(�س)
ب) نهــــــــا ل(�س).
�س ←2

استراتيجيات التقويم وأدواته

�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)3–1
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6–1

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء .
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�إجابات الأ�سئلة
� )1أ )

1
3

ب) غري موجودة.

� )2أ ) 1
8
جـ)  5-بالتحليل �إلى العوامل.
3
1هـ )
50

بتوحيد املقامات يف الب�سط.

ب) غري موجودة.
د )  3بالتحليل �إلى العوامل.
و)

1
6

ز ) 6-
 )3ق(�س) = �س  ،ق�(2س) = �س ، 2ق(9 = )9
2
2
نهـــــــــا ق (�س)  -ق( = )9نهـــــــــا �س  = 9 -نهـــــــــا (�س 6- = )3 -
�س ← � 3-س 3 +
�س 3 +
�س ←3-
�س ←3-

)4

2نهــــــــا ق(�س) 3 -نهــــــــا هـ(�س)
�س
�س ←5

←5

نهــــــــا ق(�س)  +نهــــــــا (�س)7+
�س ←5

�س ←5

2 * 3 - 7- * 2
= 4- = ) 7 + 5 ( + 7-
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1
 )5ق(�س)=
(�س )2 -
نهـــــــــا ق(�س +هـ)  -ق(�س)
هـ
هـ ←0
1
1
نهــــــــا �س  +هـ� - 2-س 2 -
=
هـ ←0
هـ
1
نهــــــــا �س�( - 2-س +هـ * )2 -
هـ
هـ ←�( 0س +هـ �( )2 -س )2 -
نهــــــــا
هـ ←0

 هـ1
*
هـ
(�س +هـ �( )2 -س )2 -

=
=

11=
(�س )2 -
(�س �( )2 -0 +س )2 -

2

)6

نهــــــــا
�س ←1
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2
�س �2+س = 2 -
�س 1 -

3
بالتحليل �إلى العوامل.
2

الف�صل الأول :النهــــــايات.
راب ًعا:

نهاية اقرتان اجلذر النوين.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يح�سب نهاية اجلذر النوين لالقرتان ق(�س) عندما �س← أ�  ،حيث ن ط (�إن ُو ِجدت). -ي�ستنتج متى تكون نهاية اجلذر النوين لالقرتان ق(�س) عندما �س← أ� موجودة ،ومتى تكون غري موجودة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
اجلذر النوين لالقرتان ق(�س):

التكامل الر�أ�سي

ن

ق(�س) .

 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صف��وف (،)11-8خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)45-41

التعلم القبلي
اجلذر الرتبيعي ،اجلذر التكعيبي ،اجلذر النوين ،جمال اجلذر النوين لالقرتان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ,التعلم يف جمموعات (فكرِ -
انتق زميلاً -
�شارك ،التعلم التعاوين اجلماعي).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف ما يعرفونه عن اجلذر الرتبيعي ،واجلذر التكعيبي ،واجلذر النوين،
وجمال جذر االقرتان الرتبيعي ،وجمال جذر االقرتان التكعيبي ،وجمال جذر االقرتان النوين.
 -2كتابة النظرية اخلا�صة بنهاية اجلذر النوين لالقرتان ق(�س) عندما �س ← �أ ،وتو�ضيح �رشوط تطبيقها.
 -3مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)1و( )2بو�صفهما تطبيقًا على النظرية.
 -4الطلب �إلى الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
زوجيا مل�ساعدتهم على ا�ستنتاج القاعدة يف
 -5مناق�شة الطلبة يف حالة اجلذر النوين عندما ن = عد ًدا
ًّ
ال�صفحة ( ،)43ثم مناق�شة الطلبة يف املثال ( )3بو�صفه تطبيقًا على القاعدة.
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 -6الطل��ب �إلى الطلبة ح��ل التدريب ( ،)2ثم مناق�شته��م يف الإجابات (ميكن تكلي��ف الطلبة حل بع�ض
التدريبات يف البيت ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات يف احل�صة القادمة).
 -7تكليف الطلبة حل بع�ض الأ�سئلة يف ال�صفحة ( )45يف البيت ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات يف احل�صة
القادمة ،وحل بقية الأ�سئلة �ضمن جمموعات ثنائية.
 -8ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟

�أخطاء �شائعة
قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إيجاد نهــــــــا
�س ←�أ

ن

ق(�س) عند �أ�صفار االقرتان ق(�س) ،فيعتقدون �أنها تكون

و�ضح لهم احلاالت املختلفة،
دائما موجودةِّ .
دائما غري موجودة ،ويخطئ بع�ض �آخر يف اعتقاد �أنها ً
ً
وناق�شهم يف �أمثلة كافية على كل حالة.

الفروق الفردية
عالج
 جد قيمة كل مما ي�أتي: )1نهــــــــا �س 4-
�س ←4

�إثـراء
 -جد قيمة:

�س 2 -
نهــــــــا
�س ←� 2س2 - 2 +
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 )2نهــــــــا � 3س 4-
�س ←4

 )3نهــــــــا (�س)4-
�س ←4

4

2

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

)1

)2

�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4 –1
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6–1

�إجابات الأ�سئلة
ب) غري موجودة.
د ) 4-

�أ ) 4-
جـ) 17

ب) 23

�أ ) �صفر.
جـ) �صفر.

د ) نبحث يف �إ�شارة املقدار حتت اجلذر (� - 4س ،)2فنجد �أن:
نهــــــــــا
�س ←2

نهــــــــــا
+
�س ←2

4

4

� - 4س0 = 2
� - 4س 2غري موجودة.

∴ نهــــــــــا
�س ←2

4

� - 4س 2غري موجودة.
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الف�صل الثاين :االت�صال.
�أوًال:

االت�صال عند نقطة.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

هند�سيا.
 يف�رس مفهوم االت�صال عند نقطة ماًّ
 -يبحث ات�صال اقرتان كثري حدود مت�شعب ن�سبي عند نقطة ما.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
اقرتان مت�صل ،اقرتان غري مت�صل ،نقط عدم ات�صال.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب الريا�ضي��ات ،ال�صفوف (،)11-8خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)54-46

التعلم القبلي
نهاية اقرتان عند نقطة ما� ،أنظمة املعادالت.
استراتيجيات التدريس

التعلم يف جمموعات (فكرِ -
انتق زميلاً � -شارك ،التعلم التعاوين اجلماعي) ،التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة
والأجوبة ،التدريبات والتمارين)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتوزيع الطلبة �إلى جمموعات ثنائية ،ثم الطلب �إليهم ت�أمل ال�شكل ( )14 – 1يف
ال�صفحة ( ،)46ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ماذا تالحظ على منحنيات االقرتانات :ق ،هـ ،ل ،م؟
• اذكر خ�صائ�ص كل اقرتان عندما �س =  2من حيث نهاية االقرتان عند تلك النقطة ،وقيمة االقرتان عندها.
ميز االقرتان ع(�س) عن بقية االقرتانات يف ال�شكل من حيث تلك اخل�صائ�ص؟ ماذا ت�ستنتج؟
• ما الذي َّ
 - 2كتابة تعريف االقرتان املت�صل عند نقطة ما ،ثم مناق�شة الطلبة يف �رشوط االت�صال عند نقطة ما.
 -3ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكر – ان ِتق زميلاً – �شارك) بالطلب �إلى الطلبة البحث يف ات�صال االقرتان كثري
احلدود عندما �س = �أ  ،حيث �أ عدد حقيقي.
 -4مناق�شة الطلبة يف الأمثلة ( ،)5-1ثم تربير كل خطوة من خطوات احلل.
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 -5تكليف الطلبة حل التدريبني ( ،)1و ( ،)2ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -6تكليف الطلبة حل الأ�سئلة يف ال�صفحتني ( ،)53و( )54يف البيت ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات يف
احل�صة القادمة.
 -7ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ما �رشوط ات�صال اقرتان عند نقطة؟

الفروق الفردية
عالج
� )1إذا كان ق(�س) مت�صلاً عندما �س =  ،5وكانت نهــــــــا ق(�س) =  ،3فجد ق(.)5
� )2إذا كان ق(�س) =

�س ←5

�س 3 +
�س9 - 2

�،س ≠ � ،3-س ≠ 3

م

�،س = 3-

:

�أ ) هل ق(�س) مت�صل عندما �س =  3؟ ملاذا؟
ب) �إذا كان ق(�س) مت�صلاً عندما �س =  ،3 -فما قيمة م؟
�إثراء
	�أجرة �إيقاف ال�سيارة يف �أحد مواقف ال�سيارات هي دينار واحد عن ال�ساعة الأولى� ،أو �أي جزء منها،ي�ضاف �إليها ن�صف دينار عن كل �ساعة الحقة� ،أو �أي جزء منها:
 )1ما الأجرة التي يدفعها �سائق �أوقف �سيارته يف املوقف مدة � 3ساعات؟
 )2كم �سيدفع �إذا زادت املدة دقيقة واحدة على ال�ساعات الثالث؟
 )3هل اقرتان الأجرة بداللة مدة التوقف مت�صل؟
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي :قائمة الر�صد ( ،)5-1البند (.)1
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1
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�إجابات الأ�سئلة
 ) 1ق(�س) غري مت�صل عندما �س = � ، 1س= 3
 )2ق(�س) غري مت�صل عندما �س = 1؛ لأن نهــــــــا ق(�س) غري موجودة.
�س ←1

 )3هـ (�س) غري مت�صل عندما �س = 1؛ لأن هـ( ≠ )1نهــــــــا هـ(�س).
�س ←1

� )4أ ) ق(�س) مت�صل عندما �س =1؛لأن ق( =4= )1نهــــــــا ق(�س).
�س ←1

ب) ق(�س) غري مت�صل عندما �س = 1-؛ لأن نهــــــــا ق(�س) غري موجودة.
�س ←1-

ق(= )3نهــــــــا ق(�س)

 )5ق(�س) مت�صل عندما �س = 3

�س ←3

م = 1-

3م 1- = 2 +
 )6هـ (�س) مت�صل عندما �س = 2

نهــــــــا -هـ(�س) = هـ ( = )2نهــــــــا +هـ(�س)
�س ←2

�أ = 6
ب=1

� + 2أ = 8
2ب 8 = 6+
 )7ل (�س) مت�صل عندما �س = 1

�س ←2

نهــــــــا ل(�س)
نهــــــــا ل (�س) = ل (= )1
+
�س ←1

�س ←1

�أ  +ب 4 = 2 +

�أ  -ب = 1 .................... 4
�أ  +ب = 2 .................... 2

بحل املعادلتني ( )2( ،)1ينتج �أن �أ =  ،3ب = 1-
 )8نهــــــــا (2ق(�س) � +س) = 6
�س ←2

نهــــــــا 2ق(�س) 6 = 2 +

�س ←2

نهــــــــا ق(2 = )2
�س ←2

ومبا �أن االقرتان (ق) مت�صل عندما �س= ،2ف�إن ق(2 = )2
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الف�صل الثاين :االت�صال.
ثان ًيا:

نظريات االت�صال.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يطبق نظريات االت�صال يف بحث االت�صال عند نقطة ملجموع اقرتانني� ،أو الفرق بينهما� ،أو حا�صل �رضبهما. -يحدد نقاط عدم االت�صال القرتانات ن�سبية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
نظريات االت�صال.

التكامل الر�أ�سي

 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صف��وف (،)11-8خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)62-55

التعلم القبلي
االت�صال عند نقطة.
استراتيجيات التدريس

التعل��م يف جمموع��ات (فكرِ -
انت��ق زميلاً � -ش��ارك) ،التدري���س املبا��شر (الأ�سئلة والأجوب��ة ،التدريبات
والتمارين)� ،أخرى ( اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتوزيع الطلبة �إلى جمموعات ثنائية ،ثم الطلب �إليهم حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)7-1ثم
تعرف نظريات االت�صال.
الإفادة من النتائج التي تو�صلوا �إليها يف ُّ
 -2مناق�شة الطلبة يف ن�ص نظريات االت�صال ،وتف�سري دالالتها.
مبا�رشا على نظريات االت�صال.
 -3مناق�شة الطلبة يف املثال ( )1بو�صفه تطبيقًا
ً
 -4تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -5لفت انتباه الطلبة �إلى �أن �رشوط النظرية لتحقيق ات�صال االقرتان ل(�س) الناجت عن جمموع اقرتانني،
�أو الفرق بينهما� ،أو حا�صل �رضبهما� ،أو خارج ق�سمتهما ،هي ات�صال كال االقرتانني عند النقطة،
و�أن عدم حتقق ال�رشوط (يف حال عــدم ات�صال �أحدهما �أو كليهما عند النقطة) ال يعني �أن االقرتان
ل(�س) غري مت�صل .ويف هذه احلالة ،يجب �إيجاد قاعدة ل(�س) � اً
أول ،ثم البحث يف ات�صاله عند النقطة.
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 -6توجيه الطلبة �إلى حل الن�شاط �صفحة يف (� )57ضمن جمموعات ثنائية.
 -7مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)2ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 -8مناق�ش��ة الطلب��ة يف ن�ص النتيجة املتعلق بات�ص��ال االقرتان الن�سبي على جمال��ه (�أي على جميع قيم �س
�صفرا من �أ�صفار املقام) ،ثم مناق�شتهم يف املثال (.)3
با�ستثناء قيمة �س التي تكون
ً
 -9تكليف الطلبة حل التدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10تكليف الطلبة بواجب بيتي تحُ َ ُّل فيه بع�ض الأ�سئلة يف ال�صفحتني ( ،)53و( ،)54و ُي َح ُّل بع�ضها
الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -11ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ما ال�رشط الرئي�س الذي يجب توافره لتطبيق نظريات االت�صال؟

�أخطاء �شائعة

قد يظن بع�ض الطلبة �أنه �إذا كان �أحد االقرتانني ق ،هـ �أو كالهما غري مت�صل عندما �س = �أ  ،ف�إن جمموعهما،
والفرق بينهما ،وحا�صل �رضبهما ،وخارج ق�سمتهما يكون غري مت�صل عندما �س = أ� ؛ لذا ِّنبههم �أن هذا
الأمر يعني عدم �إمكانية تطبيق النظرية التي وردت يف الدر�س للحكم على ات�صال املجموع ،والفرق،
وحا�صل ال�رضب ،وخارج الق�سمة؛ فقد تكون هذه االقرتانات (جميعها �أو بع�ضها) مت�صلة ،وال ن�ستطيع
احلكم على ذلك �إال بعد �إيجاد قاعدة االقرتان اجلديد ،ثم البحث يف ات�صاله.

الفروق الفردية

عالج
� -إذا كان ق(�س) =

�س� ، 2س ≥ 2

 ,هـ (�س) =

�5س � ،س <2

10

� ،س ≥ 2

�س � ، 2 +س <2

 ،فابحث يف ات�صال

م(�س) = ق (�س)  +هـ (�س) عندما �س = 2
�إثـراء
� -إذا كان ق(�س) =

�س� ، 2س ≥ 2
�5س � ،س <2

 ،فابحث يف ات�صال م(�س) = ق�(2س) �3+س ،عندما �س = 2

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
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�أداة التقومي :قائمة الر�صد ( ،)5-1البند (.)2
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة.

�إجابات الأ�سئلة
 )1ق (�س) مت�صل عندما �س = 2؛ لأنه كثري حدود 1 .....................
نبحث يف ات�صال هـ (�س) عندما �س =  ،2وجند �أن هـ (�س) مت�صل عندما �س = 2؛ لأن
2 ......................
هـ ( = )2نهــــــــا هـ (11 = )2
�س ←2

من  2 ، 1ل(�س) مت�صل عندما �س = 2
 )2ق (�س) مت�صل عندما �س = 0؛ لأنه كثري حدود.
نبحث يف ات�صال هـ (�س) عندما �س =  ,0فنجد �أنه مت�صل عندما �س = 0؛ لأن
هـ ( = )0نهـــــــــا هـ (�س) = 4
�س ←0

وعليه ،ف�إن ل(�س) مت�صل عندما �س = 0
 )3ق(�س) مت�صل عندما �س=3؛ لأنه كثري حدود.
هـ(�س) غري مت�صل عندما �س= 3؛ لأن نهـــــــــاهـ (�س) غري موجودة.
�س ←3

ال ن�ستطيع تطبيق نظريات االت�صال ،فنجد قاعدة ل(�س):
�س�9- 3س
		
ل(�س) = 0

� ،س <3
� ،س =  ، 3ومنها ل(�س) مت�صل عندما �س= 3؛ لأن نهــــــــا ل(�س) = ل(0= )3

� -س�9+ 3س � ،س >3

�س ←3

 )4اال�ستنتاج غري �صحيح ،والتربير بذكر مثال.
دائما ،وال توجد نقاط عدم ات�صال.
� )5أ ) ق(�س) كثري حدود؛ فهو مت�صل ً
ب) هـ(�س) غري مت�صل عند �أ�صفار املقام� :س�5 – 2س 6 +
�س�5 – 2س 0 = 6 +
(�س – � ( )2س – � ، 0 = )3س = � ، 2س= 3
هـ(�س) غري مت�صل عندما �س = 3 ،2
جـ) ل(�س) غري مت�صل عند �أ�صفار املقام.
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�س1 =2

املقام الأول� :س0 = 1 – 2
املقام الثاين� :س = 0
ومنه :ل(�س) غري مت�صل عندما �س = 0 ، 1 - ، 1
د) م(�س) مت�صل على جميع قيم �س ،حيث �س < 2؛ لأنه يف �صورة كثري حدود.
م(�س) مت�صل على جميع قيم �س ،حيث �س > 2؛ لأنه يف �صورة كثري حدود.
نبحث يف ات�صال م (�س) عندما �س = ( 2نقطة الت�شعب):
نهـــــــــا م (�س) =  ≠ 11نهـــــــــا م (�س) = 4
�س ←2

-

�س ←2

نهــــــــا م (�س) غري موجودة،
�س ←2

ومنه :م (�س) غري مت�صل عندما �س = 2
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+

�س = 1-،1

�إجابات �أ�سئلة الوحدة
ب) 2

� )1أ ) 1.5-

د ) ق غري مت�صل عندما �س = 2

جـ) غري موجودة.
هـ) نهــــــــا (ق (�س))
�س ←0

2

 +نهــــــــا (�-س )2 +
�س ←0

2 1
1
= ( = 2 + 4 = )2 + 0( + ) 2

 )2نهــــــــا ق (�س) =
�س ←1

3

1
2 4

 ، 3 = 27ومنه:
ب) 9-

�أ ) 2-
� )3أ =  ، 5ب= 3-
� )4أ ) 2
ب)

5
2

(حتليل �إلى العوامل ،ثم تعوي�ض)

جـ ) نهـــــــــا ل (�س) = نهــــــــــا
�س ← 1

�س ← 1

1+2-1
( 0 = 0تعوي�ض يف النهاية مبا�رشة)
9 = 3 -12

د ) ( 27حتليل فرق املكعبني ثم تعوي�ض)
هـ ) ( 1-توحيد مقامات)
8
3
و )
(ال�رضب يف املرافق)
140
 )5ق(�س) مت�صل عندما �س =  ( 1كثري حدود)
هـ(�س) مت�صل عندما �س = 1؛ لأن نهـــــــــا هـ(�س) = نهـــــــــا هـ(�س) = هـ(9 = )1
�س ←+1

�س ←-1

ومنه :ل(�س) مت�صل عندما �س = 1؛ لأنه ناجت جمع اقرتانني مت�صلني.
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 )6ق( ،4 = )3نهــــــــا ق (�س) =  ،2ومنه :ق(�س) غري مت�صل عندما �س = 3
�س ←3

 )7مبا �أن ق ،هـ مت�صالن عندما �س = 5
∴ هـ( = )5نهــــــــا هـ (�س) =  ،4ويكون ق( = )5نهــــــــا ق (�س)
�س ←5

�س ←5

نهــــــــا ق(�س)  +نهــــــــا �س
�س
�س
←5

←5

نهــــــــا 3هـ(�س)
�س ←5

 )8جند �أ�صفار املقام:
�س = 0

=1

ق(7 = )5

�س = 3 ، 0

�س� 3 - 2س = 0
ق(�س) غري مت�صل عندما �س = 3 ،0

)9

الفقرة
رمز الإجابة
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1
جـ

2
ب

3
جـ

4
د

5
�أ

ورقة العمل ()1 - 1
�إذا كان ق(�س) = �2س :1 +
� )1أكمل اجلدول الآتي:
�س
ق(�س)

1 1.5 1.9 1.99 1.999 2 2.001 2.01 2.1 2.5 3 4

0

 )2ماذا تالحظ؟
 )3ما القيمة التي يقرتب منها االقرتان ق عندما تقرتب �س من العدد  2من جهة اليمني (�س > )2؟
 )4ما القيمة التي يقرتب منها االقرتان ق عندما تقرتب �س من العدد  2من جهة الي�سار (�س< )2؟
بيانيا با�ستخدام برجميات ر�سم املنحنيات ،ثم جد القيمة التي يقرتب منها ق(�س) عندما
 )5م ِّثل االقرتان ق ًّ
تقرتب قيم �س من العدد 2
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ورقة العمل ()2 - 1
�إذا كان ق(�س) = 7
� )1أكمل اجلدول الآتي:
�س
ق(�س)

8

7

6

5

4

3

2.5

2

1

0

2.5- 2- 1-

 )2ماذا تالحظ ؟
 )3جد ناجت كل مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا ق(�س).

ب) نهــــــــا ق(�س).

جـ) نهــــــــــا ق(�س).

د ) نهــــــــا ق(�س).

هـ) نهــــــــا ق(�س).

و ) نهــــــــا ق(�س).

ز ) نهـــــــــــا ق(�س).

ح) نهــــــــا ق(�س).

�س ←2

�س ←2.5

�س ←7

�س ←100-

�س ←1-
�س ←0

�س ←50

�س ←�أ

• ماذا ت�ستنتج؟
• عبرِّ عن ذلك بالكلمات.
بيانيا با�ستخدام برجميات ر�سم املنحنيات ،ثم جد القيمة التي يقرتب منها ق(�س) عندما
 )4م ِّثل االقرتان ق ًّ
تقرتب قيم �س من العدد  ،2والعدد  ،1-والعدد  ،2.5والعدد  ،0ثم قارن الإجابة بالنتائج التي
تو�صلت �إليها يف الفرع (.)3
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ورقة العمل ()3 - 1
�إذا كان ق(�س) = �س:
� )1أكمل اجلدول الآتي:
�س
ق(�س)

8

7.1

6

4.5 5

3

2.5

2

1

0

1-

2-

2.5-

 )2ماذا تالحظ؟
 )3جد ناجت كل مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا ق(�س).

ب) نهــــــــا ق(�س).

جـ) نهــــــــــا ق(�س).

د ) نهــــــــا ق(�س).

هـ) نهــــــــا ق(�س).

و ) نهــــــــا ق(�س).

ز ) نهـــــــــــا ق(�س).

ح ) نهــــــــا ق(�س).

�س ←2

�س ←2.5

�س ←7

�س ←100-

�س ←1-

�س ←0

�س ←50
�س ←�أ

• ماذا ت�ستنتج؟
• عبرِّ عن ذلك بالكلمات والرموز.
بيانيا با�ستخدام برجميات ر�سم املنحنيات ،ثم جد القيمة التي يقرتب منها ق(�س)
 )4م ِّثل االقرتان ق ًّ
عندما تقرتب قيم �س من العدد  ،2والعدد ،1-والعدد  ،2.5والعدد  ،0ثم قارن الإجابة بالنتائج التي
تو�صلت �إليها يف الفرع (.)3
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ورقة العمل ()4 - 1
�إذا كان ق(�س) = �س  ،هـ (�س) =  ،5فجد ناجت كل مما ي�أتي:
 )1نهــــــــا ق(�س).

 )2نهــــــــا هـ(�س).

 )3قاعدة ق(�س)  +هـ(�س).

 )4نهــــــــا ق(�س)  +هـ(�س) .

�س ←2

�س ←2

�س ←( 2

)

 )5نهــــــــا ق(�س)  +نهــــــــا هـ(�س).
�س ←2

�س ←2

• قارن بني النتيجتني يف الفرعني ( ،)4و ( .)5ماذا ت�ستنتج؟
 )6قاعدة ق(�س)  -هـ (�س).

�س ←2

 )8نهــــــــا ق(�س)  -نهــــــــا هـ(�س).
�س ←2

)

(

 )7نهــــــــا ق(�س)  -هـ(�س) .

�س ←2

• قارن بني النتيجتني يف الفرعني ( ،)7و ( .)8ماذا ت�ستنتج؟
 )9قاعدة ق(�س) × هـ (�س).

�س ←( 2

 )11نهــــــــا ق(�س) * نهــــــــا هـ(�س).
�س ←2

�س ←2

• قارن بني النتيجتني يف الفرعني ( ،)10و ( .)11ماذا ت�ستنتج؟

3
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)

 )10نهــــــــا ق(�س) * هـ(�س) .

�إذا كان ق(�س)=

ورقة العمل ()5 - 1

�3س 1+
�س 2+

:

� )1أكمل اجلدول الآتي:
�س
ق(�س)

7

5

6

 )2جد ناجت كل مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا (�3س .)1+
�س ←3

جـ)

نهــــــــا (�3س )1+

�س ←3

نهــــــــا (�س )2+

�س ←3

.

4

3

2.5

2

1

0

1-

2.5- 2-

ال�شكل (.)1-1
ب) نهــــــــا (�س .)2+
�س ←3

د ) اعتما ًدا على ال�شكل ( ،)1-1جد نهــــــــا
�س ←3

�3س . 1+
�س 2+

هـ) ما العالقة بني الفرع (جـ) والفرع (د)؟
و) ماذا ت�ستنتج؟
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ورقة العمل ()6 - 1
�س4 - 2
�إذا كان ق(�س)=
:
�س 2-
� )1أكمل اجلدول الآتي:
�س
ق(�س)

2.001 2.01 2.1 2.5 3

1 1.5 1.9 1.99 1.999

 )2جد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) نهــــــــا (�س.)4- 2
�س ←3

نهــــــــا (�س .)2-
�س ←2

2
ب) نهــــــــا �س . 4-
�س ←� 2س 2-

ال�شكل (.)2-1

2
جـ) اعتما ًدا على ال�شكل( ،)2-1جد نهــــــــا �س . 4-
�س ←� +2س 2-

2
د ) اعتما ًدا على ال�شكل ( ،)2-1جد نهــــــــا �س . 4-
�س ←� -2س 2-
2
و) اكتب �صيغة جربية مكافئة لل�صيغة �س . 4-
�س 2-

ز) جد نهــــــــا (�س .)2+

ح) قارن بني �إجابات الفروع (جـ) ،و(د) ،و(ز) .ماذا ت�ستنتج؟
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هـ) ماذا تالحظ؟

�س ←2

0

ورقة العمل ()7 - 1
�إذا كان ق(�س) = � 3س  ، 2+هـ(�س) = �س، 2
عما ي�أتي:
ف�أجب ّ
 )1ابحث يف ات�صال كل من االقرتانني ق ،هـ عندما �س = 2

)
(
 )3جد قاعد االقرتان (ق(�س)  -هـ(�س))  ،ثم ابحث يف ات�صاله عندما �س = 2

 )2جد قاعدة االقرتان ق(�س)  +هـ(�س)  ،ثم ابحث يف ات�صاله عندما �س = 2

)

(

 )4جد قاعدة االقرتان ق(�س) * هـ(�س)  ،ثم ابحث يف ات�صاله عندما �س = 2
 )5جد قاعدة االقرتان
• ماذا ت�ستنتج؟

ق(�س)  ،حيث هـ(�س) ≠  ،0ثم ابحث يف ات�صاله عندما �س = 2
هـ(�س)

• عبرِّ عن ذلك بالكلمات.

47

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1–1

مفهوم النهاية

الرقم

ا�سم الطالب

يجد قيمة االقرتان عند نقطة معلومة.

يجد قيمة النهاية لالقرتان عندما تقرتب �س
من عدد من جهة اليمني ( �إن ُو ِجدت).

يجد قيمة النهاية لالقرتان عندما تقرتب �س
من عدد من جهة الي�سار ( �إن ُو ِجدت).
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ح�سابيا
يجد قيمة النهاية لالقرتان عند نقطة
ًّ
(�إن ُو ِجدت).

• ال� :إذا مل يتقن الطالب املهمة.

بيانيا.
يجد قيمة النهاية لالقرتان عند نقطة ًّ

• نعم� :إذا �أتقن الطالب املهمة.

املجموع

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2 – 1

نظريات النهايات
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يح�سب النهاية عند نقطة القرتان كثري حدود.

2

يح�سب النهاية عند نقطة القرتان مت�شعب.

3

يطبق نظريات النهايات يف �إيجاد النهاية عند نقطة.

4

يحدد النظرية �أو النتيجة التي ا�ستخدمها يف ح�ساب النهاية.

5

يربر كل خطوة من خطوات �إيجاد النهاية.

ممتاز

متو�سط

�ضعيف

• ممتاز� :إذا �أجنز الطالب املهمة من دون �أخطاء.
• متو�سط� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ب�سيط.
• �ضعيف� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أكرث من خط�أ.
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ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)3-1

نهاية خارج ق�سمة اقرتانني.

الرقم

ا�سم الطالب

يجد نهاية خارج ق�سمة اقرتانني بالتعوي�ض
املبا�رش.

يجد نهاية خارج ق�سمة اقرتانني بالتحليل
�إلى العوامل.

يجد نهاية خارج ق�سمة اقرتانني بال�رضب
يف املرافق.
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يجد نهاية خارج ق�سمة اقرتانني بتب�سيط
الك�سور.

• ال� :إذا مل يتقن الطالب املهمة.

يربر كل خطوة من خطوات �إيجاد النهاية.

• نعم� :إذا �أتقن الطالب املهمة.

املجموع

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4 – 1

اقرتان اجلذر النوين
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يج��د نهاية اق�تران اجلذر الرتبيع��ي ،ونهاية اق�تران اجلذر
التكعيبي بالتعوي�ض املبا�رش.

2

يجد نهاية اقرتان اجلذر الرتبيعي بال�رضب يف املرافق.

3

يربر كل خطوة من خطوات �إيجاد النهاية.

()4
()3
()2
()1

4

3

2

1

�إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،من دون م�ساعدة.
�إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،وبوجود م�ساعدة ب�سيطة.
�إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ،مع حاجته �إلى امل�ساعدة� ،أو من دون حاجته �إليها.
�إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أخطاء ،وبوجود م�ساعدة.
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)5–1

االت�صال
الرقم

م�ؤ�رش الأداء
االت�صال عند نقطة

1

يبحث االت�صال عند نقطة عن طريق الر�سم البياين.

2

يبحث االت�صال عند نقطة القرتان كثري حدود.

3

يبحث االت�صال عند نقطة القرتان مت�شعب.

4

يربر كل خطوة من خطوات احلل.
ّ
نظريات االت�صال

1

يبحث االت�صال عند نقطة يف حالة جمع اقرتانني.

2

يبحث االت�صال عند نقطة يف حالة طرح اقرتانني.

3

يبحث االت�صال عند نقطة يف حالة �رضب اقرتانني.

4

يبحث االت�صال عند نقطة يف حالة ق�سمة اقرتانني.

5

يربر كل خطوة من خطوات احلل.
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يتقن

ال يتقن

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6 –1
اال�سم . ................... :املو�ضوع . ................... :التاريخ. ................... :

تعلمت اليوم............................................................................... :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
واجهت �صعوبة يف فهم..................................................................... :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
مالحظات املع ِّلم........................................................................... :
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة.
 )1يتكون هذا ال�س�ؤال من �أربع فقرات من نوع االختيار من متعدد ،لكل فقرة �أربعة بدائل ،واحد منها فقط
�صحيح� ،ضع دائرة حول رمز البديل ال�صحيح:
(� )1إذا كان كل من االقرتان ق واالقرتان هـ مت�صلاً عندما �س=  ،2وكان هـ(،10 = )2
3ق(�س) �2+س
=  ، 1ف�إن ق( )2ي�ساوي:
وكان نهــــــــا
5هـ(�س)
2
�س ←2
�أ ) 2

جـ ) 7

ب) 5

د)6

( )2اعتما ًدا على ال�شكل ( ،)3-1ف�إن نهــــــــا ق(�س):
�س ←2

�أ ) غري موجودة.

ب) 2

جـ) 1

د)3

ال�شكل (.)3-1

(�س )1-
(� )3إذا كان ق(�س) = (�س  ، )3ف�إن جمموعة قيم �س التي يكون عندها ق(�س) غري مت�صل هي:
�أ ) { } 3 ، 1
( )4نهــــــــا
�س ←2

	�أ ) 0
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ب) { }3

جـ) {}3- ، 1-

د) {}3-

�3س�6- 2س
:
�س 2-
ب) 3

جـ) 6

د ) غري موجودة.

(� )5إذا كان ق(�س) =
	�أ ) 3

� )2إذا كان ق(�س) =

 )3جد قيمة نهــــــــا
�س ←4

� ، 7س < 0
� ، 5س =  ، 0ف�إن نهــــــــا ق(�س):
�س ←0
� ، 3س > 0
ب) 5

�س� ، 4 – 2س ≥ 2
�أ �س � ، 3 +س < 2

جـ) 7

د ) غري موجودة.

 ،وكان ق مت�صلاً عندما �س =  ،2فما قيمة الثابت �أ ؟

�س . 4-
�س 2-

2
3
 )4جد قيمة نهــــــــا �س
�5+س . 6 +
�س9- 2
�س ←3-

 )5جد قيمة نهــــــــا
�س ←1

1
1
�س �2 - 1+س
.

�س 1-
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الوحدة الثانية

التفا�ضل

تهيئة
� )1إذا كان ق(�س)= �2س� -س ،1+2فجد:
ق( ،)2ق( ،)1-ق( ،)0ق(�أ)�+1( ،أ) ،ق(� -2أ).
 )2جد ميل امل�ستقيم �أب املار بالنقطتني �أ ( ، )5- ، 3-ب (.)4 ، 0
 )3جد ناجت ما ي�أتي:
�أ ) (� - 2س) (�3س.)1+
ب) (� - 4س) (� +4س).
جـ) (�2- 3س).2
د ) ( �س.2)3 - 1+
1
هـ) . + 1
5
�2-3س
و ) ( � - 2ص � - 2 ( )4+ص .)4-
ز ) ( �س� ( ) 3 - 5+س.) 3 + 5+
 )4ح ِّلل املقادير اجلربية الآتية:
أ� ) �س64 - 2

ب) �س64 + 3
جـ) �س� -2س 6 -

د ) �س�4 + 2س 12 -

هـ) �س27 - 3

و ) �س�10+ 2س 24 +
 )5جد قيمة �س يف املقادير الآتية:
�أ ) �س �2- = 3 +س
ب) �س5 = 1+2

جـ) �س�5 - 2س = 6

د ) �3س �2 = 1+س6 -
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�إجابات �أ�سئلة التهيئة
2

2

 )1ق( ، 1=)2ق( ، 2- =)1-ق( ، 1=)0ق(�أ)=�2أ � -أ  ،1+ق( +1أ� ) = �-أ ، 2 +
ق(� -2أ)= �-أ�2 + 2أ 1+
 )2ميل امل�ستقيم �أب = 3
)3
�أ ) � 3-س�5+2س2 +
جـ) �12-9س � 4 +س

2

هـ ) �2- 8س
�2-3(5س)

ب) � -16س

2

د ) �س� 6-10+س1+
و ) �-ص 14 -

ز ) �س2+
)4
�أ ) (�س�()8-س.)8 +

ب) (�س�()4+س�4-2س.)16+

جـ) (�س�()3-س.)2 +

د ) (�س�()6 +س.)2-

هـ) (�س�()3-س�3+2س.)9+

و ) (�س�()6 +س.)4 +

)5
�أ ) �س = 1-

ب) �س = � ,2س= 2-

جـ) �س = � ، 6س = 1-

د ) �س = 7-
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الف�صل الأول :امل�شتقة.
� ً
أوال:

معدل التغري.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف معدل التغري. يح�سب معدل التغري. ي�ستخدم معدل التغري يف حل م�سائل حياتية.وفيزيائيا.
هند�سيا
 يف�رس معدل التغريًّ
ًّ
 -يح�سب ال�رسعة املتو�سطة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
� Δص
التغري يف �س�∆ :س ،التغري يف �ص�∆ :ص ،معدل تغري االقرتان:
� Δس
املتو�سطة :ع.

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف احل��ادي ع��شر،االقرتانات احلقيقية واالقرتانات املت�شعبة.

 ،القاطع ،ميل القاطع ،ال�رسعة

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)78 - 68

التعلم القبلي
االقرتانات املت�شعبة ،قيمة االقرتان عند نقطة ما ،ميل اخلط امل�ستقيم ،قانون ال�رسعة.
استراتيجيات التدريس

انتق
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (فكرِ -
زميلاً � -شارك)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض املوقف الآتي:
انطلق �أحمد ب�سيارته �إلى العمل ب�رسعة  80كم /ال�ساعة ،ويف الطريق توقف عند �إ�شارة �ضوئية مدة
أخرا:
دقيقتني ،ثم �أكمل م�سريه ب�رسعة  90كم /ال�ساعة حتى ال ي�صل �إلى عمله مت� ً
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• اح�سب مقدار التغري يف �رسعة �سيارة �أحمد من حلظة انطالقه �إلى حلظة توقفه عند الإ�شارة.
• اح�سب مقدار التغري يف �رسعة �سيارة �أحمد من حلظة انطالقه بعد الإ�شارة حتى و�صوله �إلى مقر عمله.
• ما داللة الإ�شارة يف ال�س�ؤالني ال�سابقني؟
 -2تقدمي تعريف التغري يف �س ورمزه ∆�س با�ستعرا�ض مواقف حياتية ،وكذلك التغري يف درجة احلرارة،
والتغري يف �سعر جهاز ما ،والتغري يف �سعر �أر�ض.
 -3مناق�شة الطلبة يف حل املثالني ( ،)1و ( ،)2وت�أكيد داللة الإ�شارة ال�سالبة يف التغري.
متهيدا
 -4تقدمي مفهوم التغري يف �ص ورمز ∆�ص ،وتو�ضيح ارتباطه بالتغري يف �س ،ومناق�شة املثال (ً )3
Δ
�ص  ،والرتكيز على ال�صور املختلفة لكتابته.
لتقدمي تعريف معدل التغري يف االقرتان � Δس
 -5مراجعة الطلبة يف االقرتانات املت�شعبة ،وقيمة االقرتان عند نقطة ما.
 -6مناق�ش��ة الطلبة يف املث��ال ( ،)4ثم تكليفهم حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف
�أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -7ا�ستق�ص��اء التف�س�ير الهند�س��ي ملع��دل التغري ،بتكليف الطلب��ة حل الن�شاط يف ال�صفح��ة (� )72ضمن
جمموعات ثنائية ،ثم كتابة التعميم الذي يتو�صلون �إليه على اللوح.
 -8مناق�ش��ة الطلب��ة يف املث��ال ( ،)5ثم تكليفهم ح��ل التدريب ( ،)2ومتابعته��م يف �أثناء ذلك ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم.
 -9مناق�شة الطلبة يف املثال (.)6
 -10تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال ( )4يف دفاترهم ب�صورة فردية ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات.
 -11مناق�ش��ة الطلب��ة يف التف�سري الفيزيائي ملعدل التغري كما ورد يف الكت��اب الـمدر�سي ،ثم مناق�شتهم يف
املثال (.)7
 -12توجيه الطلبة �إلى حل ال�س�ؤال الآتي ب�صورة فردية:

يتحرك ج�سيم بح�سب العالقة ف(ن) =2ن ،1+ 2حيث ن الزمن بالثواين ،ف(ن) امل�سافة بالأمتار:
• اح�سب ال�رسعة املتو�سطة للج�سيم يف الفرتة الزمنية [ ]2،0ثانية.
 -13مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)8ثم تكليفهم حل التدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف
�أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -14تكليف الطلبة بواجب بيتي تحُ َ ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -15ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
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معلومات �إ�ضافية

ُ�ستخدم معدالت التغري يف جماالت حياتية كثرية ،مثل :درا�سة تزايد عدد ال�سكان ،ومعدالت الربح،
ت
َ
وال�رسعة ،والت�سارع.

�أخطاء �شائعة

 قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إجراء العمليات احل�سابية على الأعداد ال�صحيحة ،و�إيجاد �صورة عدد ن�سبي.طبقون
 قد يخطئ الطلبة يف تطبيق قاعدة �إيجاد ميل القاطع� ،أو معدل التغري يف الفرتة [�س� ، 1سُ ،]2في ِّالقاعدة على النحو الآتي:
ق(�س- )1ق(�س )
�ص� - 1ص
� Δص
2
 2؛ لذا ِّنبههم على وجوب تطبيق القاعدة ب�صورة
=
=
�س �س
�س �س
� Δس
1 -2
1 -2
�صحيحة.

الفروق الفردية

عالج
 �إذا كان ق(�س) = �س  ،1+وتغريت �س من � 1إلى  ،3فجد: )1مقدار التغري يف �س.
 )2ق( ،)1ق( ،)3ق( - )3ق(. )1
 )3معدل التغري يف االقرتان ق يف الفرتة [.]3 ،0
�إثـراء
� )1إذا كان ق(�س) = (�س 2)1+فجد معدل تغري االقرتان ق حني تتغري �س من �س 1=1مبقدار ∆�س= 3
� )2إذا كان ميل القاطع ملنحنى االقرتان ق يف الفرتة [ ]3 ،0ي�ساوي  ،2-وكان
هـ(�س)= �2س3 - 2ق(�س) ،فجد معدل تغري االقرتان هـ(�س) يف الفرتة نف�سها.
� )3إذا كان ميل القاطع املار بالنقطتني ( ،)3 ،1-و( ،4ق( ))4ي�ساوي  ،1فجد قيمة ق(.)4
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-2
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
1
15 )1
التدريب ()2
24
التدريب ()3
1التدريب ()4

25
2 )2

� )3صفر.

 ,2 )4معدل التغري = معامل �س.

∆�ص=  14000 = 20000- 34000دينار.
� Δص
=  2000 = 14000دينار.
7
� Δس
الأ�سئلة
� )1أ ) ∆�س = 5
∆�ص
�∆ )2س = 3
�∆ )3ص = 21-

� Δص
ب)
� Δس

�صفرا.
=
ً

� )4أ = .16
5
3 )5

 )6ق(3 = )3
 )7ميل القاطع = 6
�∆ )8ص = � 26سم.3
 )9ع =  10-م/ث.
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الف�صل الأول :امل�شتقة.
ثان ًّيا:

امل�شتقة الأولى.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يجد امل�شتقة الأولى لالقرتان با�ستخدام تعريف امل�شتقة. -يجد قيمة امل�شتقة الأولى لالقرتان عند نقطة با�ستخدام تعريف امل�شتقة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

�ص
قَ
(�س)،
،
�ص.
ميل املما�س ،امل�شتقة الأولىلالقرتان ق� :س
َ
�ص
قَ
|
امل�شتقة الأولى لالقرتان ق عندما �س= �س�( :1س� ،)1س �س = �س

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صف احلادي ع�رش ،كثرياتاحلدود ،واالقرتانات احلقيقية.

1

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)86 - 79

التعلم القبلي
معدل التغري ،القاطع ،املما�س.
استراتيجيات التدريس

انتق
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (فكرِ -
زميلاً � -شارك).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهوم القاطع الوارد ذكره يف ال�صفحة ( )79من الكتاب املدر�سي،
ثم مناق�شتهم يف ال�شكل ( )4-2ال�ستنتاج مفهوم املما�س ،وربطه بامل�شتقة الأولى.
 -2تقدمي تعريف امل�شتقة كما ورد ذكره يف الكتاب املدر�سي ،ثم تو�ضيح رموز امل�شتقة ،ثم مناق�شة الطلبة
يف املثال ( ،)1وتو�ضيح اخلطوات ب�صورة مف�صلة.
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 -3تقدمي تعريف امل�شتقة عند نقطة ما كما ورد ذكره يف الكتاب املدر�سي ،ثم مناق�شة الطلبة يف املثال (.)2
 -4تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -5عر�ض �شكل �آخر لتعريف امل�شتقة كما ورد ذكره يف ال�صفحة ( )82من الكتاب املدر�سي ،ثم مناق�شة الطلبة
يف املثال ( ،)3ثم تكليفهم حل التدريبني ( ،)2و ( ،)3ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -6مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)4و( )5اللذين يت�ضمنان اقرتانات جذور تربيعية ،ثم تكليفهم حل التدريب
( ،)4ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -7تكليف الطلبة حل التدريب (� )5ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة
لهم ،ثم حل ال�س�ؤال على اللوح مب�ساعدة الطلبة.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -8تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :خل�ص بكلماتك اخلا�صة ما تعلمته يف هذا الدر�س.

معلومات �إ�ضافية

ا�ستخدم العلماء القدماء مفهوم امل�شتقة يف الهند�سة بو�صفه ميل املما�س ،وكان �رشف الدين الطو�سي
(1135م1213 -م) �أول َمن اكت�شف م�شتقة كثري احلدودّ � .أما االتـجاه الـحديث يف ح�ساب التفا�ضل
ُفي ْعزى �إلى �إ�سحق نيوتن ( 1643م– 1727م) ،وليبنتز ( 1646م– 1716م) .وكان نيوتن �أول َمن
طور ليبنتز �أكرث رموز التفا�ضل امل�ستخدمة اليوم.
طبق التفا�ضل يف الفيزياء النظرية ،يف حني َّ
َّ

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة يف �إجراء العمليات احل�سابية ،وترتيب �أولويات العمليات احل�سابية ،وتطبيق القانون.

الفروق الفردية

عالج
 جد امل�شتقة الأولى لالقرتان ق(�س) =  8با�ستخدام التعريف.�إثـراء
2
�س
� -إذا كان ق(�س) = �2 - 5س با�ستخدام تعريف امل�شتقة الأولى عند نقطة ،فجد َق(.)2-
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل ،املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-2
�أداة التقومي :ورقة العمل ( ،)1-2الأ�سئلة (.)3( ،)2( ،)1
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريبات
التدريب ()1
ق(�س) = 4
التدريب ()2
ق(�س) = 24
التدريب ()3
2
ق(�س) = �3س
التدريب ()4
ق(�س) = َ ، 1ق(= )8
�2س

1
4

التدريب ()5
3
12 = ) 1
ق(�س) = (�3- 1س)َ ، 2ق( 2
الأ�سئلة
َ )1ق(�س) = �س

2

َ )2ق(�س) = �4س
)3

�صفرا
أ� ) َق(�س) =
ً

ب) َق(�س) = 5-

2
د ) َق(�س) =
�4س 3+

هـ ) َق(�س) =

)4
أ� ) َق(3 =)2-

�ص = 3-
د ) �س
8 2
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�ص
ﺟ ) �س = �2س2-

1
�2س

2

�ص
4=
و ) �س
2
(�2س )3+

�ص
ب) �س = 8-

�ص
ﺟ ) �س = 5-

هـ) �ص = 2-
�س
9

و ) ق(15- =)1
َ
49

الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق وامل�شتقات العليا.
� اً
أول:

قواعد اال�شتقاق.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 -يطبق قواعد اال�شتقاق لإيجاد م�شتقة االقرتانات :ق(�س)= ج ،ق(�س)= �سن  ،ق(�س)= �أ × م(�س).

 يجد م�شتقة جمموع اقرتانني. يجد م�شتقة الفرق بني اقرتانني. يجد م�شتقة حا�صل �رضب اقرتانني. -يجد م�شتقة ق�سمة اقرتانني.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

م�شتقة جمموع اقرتانني ،م�شتقة الفرق بني اقرتانني،
م�شتقة حا�صل �رضب اقرتانني ،م�شتقة ق�سمة اقرتانني.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)95- 87

التكامل الر�أ�سي
 -كتاب الريا�ضيات ،ال�صف احلادي ع�رش ،االقرتانات احلقيقية.

التعلم القبلي
امل�شتقة الأولى ،امل�شتقة الأولى عندما �س= �س.1
استراتيجيات التدريس

انتق
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف مـجموعات (فكرِ -
زميلاً � -شارك ،التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة بامل�شتقة الأولى با�ستخدام تعريف امل�شتقة ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي:
• •جد امل�شتقة لالقرتان ق(�س)= �س�( 2س )5-با�ستخدام تعريف م�شتقة.

ت�سهل عملية اال�شتقاق ،وتوفِّر الوقت واجلهد ،وهي القواعد
 -2التو�ضيح للطلبة �أهمية وجود طرائق بديلة ِّ
التي �سيتعلمونها يف هذا الف�صل.
 -3تق�سيم الطلبة �إلى �ست جمموعات ،ثم توجيه �أفراد كل جمموعة �إلى حل فرع من الن�شاط يف ال�صفحة
( ،)87ثم مناق�شة الإجابات ،ثم كتابتها على اللوح ،ثم الطلب �إليهم ا�ضافة اقرتان �إلى الن�شاط ب�صورة:
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ق(�س) = أ� × م (�س) ،بحيث تن ِّفذ كل جمموعة اقرتانًا خمتل ًفا ،وا�ستق�صاء القاعدة ( ،)1ثم كتابتها على اللوح.
 -4مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -5توجيه الطلبة �إلى �إيجاد امل�شتقة الأولى با�ستخدام التعريف لالقرتان ق(�س) = �س�3+ 2س 1-
 -6توجيه الطلبة �إلى الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي �ضمن جمموعات ثنائية:
ما م�شتقة (�س ،)2وم�شتقة (�3س) ،وم�شتقة ()1-؟ ثم مناق�شتهم يف الإجابات ال�ستنتاج قاعدة
ا�شتقاق جمموع اقرتانني.
 -7كتابة القاعدة ( )2على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة فيها ،ثم تكليفهم حل ال�س�ؤال الآتي �ضمن جمموعات ثنائية:
• جد َق(�س) لالقرتانات الآتية:
ق(�س) = �5س�3 -4س� – 2س � ، 1+س= 2-
ق(�س) = �س� + 3-س3 + 2

ق(�س) =� 4س  ،عند �س= 4
 -8متابعة الطلبة يف �أثناء الإجابة عن الأ�سئلة ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح ،ثم تكليفهم حل التدريب (،)2
ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9كتابة القاعدة ( )3على اللوح بالرموز والكلمات ،والرجوع �إلى امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية
الدر�س ،وتو�ضيح كيفية تطبيق القاعدة؛ لتوفري الوقت واجلهد.
 -10مناق�شة الطلبة يف املثال ( )4على اللوح.
 -11تكليف الطلبة حل التدريب ( )3فرادى ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -12كتابة القاعدة ( )4على اللوح بالرموز والكلمات ،ثم مناق�شة الطلبة يف املثال ( )5على اللوح ،ثم
الطلب �إليهم تنفيذ الن�شاط يف ال�صفحة (� )93ضمن جمموعات ثنائية؛ ال�ستق�صاء النتيجة الوارد
ذكرها يف الكتاب املدر�سي ،وتذكري الطلبة �أنها تعميم من القاعدة (.)4
 -13مناق�شة الطلبة يف املثال ( )6على اللوح ،ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)4والتدريب ( ،)5ومتابعتهم
يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -14توجيه الطلبة �إلى حل ن�شاط (فكر وناق�ش) يف ال�صفحتني ( ،)91و(� )94ضمن جمموعات ثنائية،
ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،وتعزيز ال�صحيح منها.
��ل فيه بع�ض �أ�سئل��ة الدر�س ،و ُي َح ُّ
ُـح ُّ
��ل بع�ضها الآخ��ر يف ال�صف،
 -15تكلي��ف الطلب��ة بواج��ب بيتي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
-16ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :خل�ص بكلماتك اخلا�صة ما تعلمته يف هذا الدر�س.
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معلومات �إ�ضافية

يعتمد �إيجاد امل�شتقات على ا�ستخدام قواعد اال�شتقاق؛ لذا يتعينَّ على الطالب فهم قواعد اال�شتقاق وحفظها،
واختيار املنا�سب منها عند حل التمارين وامل�سائل ،وي�شبه ذلك ا�ستخدام الطريقه املنا�سبة لإيجاد النهاية.

�أخطاء �شائعة
يخط��ئ بع�ض الطلب��ة يف العمليات احل�سابية للأع��داد ال�صحيحة ،ويف ا�شتق��اق حا�صل �رضب اقرتانني؛
أي�ض��ا يف ا�شتقاق ق�سمة اقرتانني؛ بالعمل عل��ى ا�شتقاق الب�سط ،ثم
با�شتق��اق كل ح��د وحده ،ويخطئون � ً
ا�شتقاق املقام من دون تطبيق القاعدة.

الفروق الفردية

عالج
3
هـ(.)1
 �إذا كان ق(�س)= �2س � – 7+س  ،هـ(�س)= �س(�5س  ، )6-فجد َق(�س)َ ،�إثراء
 �إذا كان ق(�س) = (�س�3+ 2س –  3 × )5هـ (�س) ،وكان هـ(�س) = (�4 – 8س ،)3فجد َق(.)1استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي :ورقة العمل ( ،)1-2ال�س�ؤال الرابع ،البندان:
( ،)1و(.)2
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)3-2
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1

َ )1ق(�س)= � 2-س
3
�ص
7� )3س = �10-س

�ص
� )2س =
�ص
� )4س = 1

التدريب ()2
� )1ص = 2 + 2
2
�س
�س

�ص
1 2
�12س
=
� )2س
�س

1� 2س

3

2
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التدريب ()3
�ص = (�3س�5-( )7+2س�( + )6-س�6()3+5-س)
� )1س
َ )2ق(�س) =9
�ص
� )3س = (�3س�2( )4-2س )�( +س�6( )1-2س)

التدريب ()4
�ص
11
=
2
� )1س
(�- 3س)
� )3ص = 3-
		
�س
2
التدريب ()5

�ص
� )2س = �2س� ,2+س ≠ 2

� )4ص = �33-س
2
�س (�س)6+ 3
2

َق(�س)= �6س�6-2س
الأ�سئلة
)1
أ� ) َق(�س) = �6-س

2

5
ﺟ) َق(�س)= � -س � 3 +س 1+
�ص �2س�6- 2س 2-
2
هـ) �س = (�2س )3-

ب) ق(�س)= 3
َ
�س
�ص
د ) �س = �35-س�50+6س�9+4س6-2
2

و ) ق(�س) = �س4+ 2
َ
�س2 2
() - 4

ز ) َق(�س)= �20-س�6+3س�30-2س6+
)2
�ص
�ص
10
			
أ� ) �س = 147
ب) �س = 3
			
د ) َق(10= )1
1
َ )3ق(6 =)1
)4

أ� ) 			8

د ) 3-
			
4
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هـ) َق(112- =)2-

�ص 3-
جـ) �س = 16
و ) َق(2- =)1

ب) �صفر			

ﺟ ) �صفر

		
هـ) 1-

و ) 8-

الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق وامل�شتقات العليا.
ثان ًيا:

قاعدة ال�سل�سلة.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 -ي�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة يف �إيجاد امل�شتقة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

قاعدة ال�سل�سلة ،م�شتقة اقرتان كثري حدود مرفوع لقوة حقيقية ،م�شتقة اقرتان مركب.

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف احل��ادي ع��شر,االقرتانات احلقيقية وتركيب االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)101-96

التعلم القبلي
قواعد اال�شتقاق ،تركيب االقرتانات ( ق5هـ) (�س) .
استراتيجيات التدريس

انتق زميلاً -
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (فكرِ -
�شارك)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
�ص
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة مبفهوم م�شتقة �ص بالن�سبة �إلى املتغري �س ( �س ) ،وم�شتقة �ص بالن�سبة
�ص
�إلى املتغري ع ( ع ).
-2تذكري الطلبة بقواعد اال�شتقاق عن طريق طرح بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
• •جد امل�شتقة الأولى لالقرتانني الآتيني:
ق(�س)= �س ، 2 + 2هـ(�س)= � -5س�3 +2س.

• •هل ميكنك �إيجاد م�شتقة االقرتان ل(�س) ،حيث ل(�س)= (� - 5س3-)2؟
تعرفوها �سابقًا،
 -3التو�ضيح للطلبة �أنه ال ميكن �إيجاد امل�شتقة الأولى لالقرتان ل(�س) بح�سب القواعد التي َّ
�سيتعرفونه يف هذا الدر�س.
و�أن هذا ما
َّ
 -4تو�ضيح فكرة املثال ( ،)1واحلاجة �إلىقاعدة ال�سل�سلة عن طريق مناق�شة الطلبة يف املثال الآتي على اللوح:
�ص
�إذا كان �ص=2ع ،2ع= �3س ،1-2فجد �س .
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 -5التو�ضيح للطلبة �أنه ال ميكن �إيجاد امل�شتقة ب�صورة مبا�رشة؛ لذا يجب �إيجاد �ص بداللة املتغري �س؛ وذلك
بتعوي�ض قيمة ع يف االقرتان �ص ،ثم اال�شتقاق مبا�رشة بح�سب القواعد.
 -6توجيه ال�س�ؤال الآتي �إلى الطلبة:
• •هل ميكن �إيجاد امل�شتقة الأولى بطريقة �أخرى؟
 -7تذكري الطلبة �أنه ميكنهم �إجابة هذا ال�س�ؤال بعد �إجابتهم الأ�سئلة الآتية �ضمن جمموعات ثنائية:
• •جد ناجت كل مما ي�أتي:
ع
�ص
ع
�ص
ب) �س  .جـ) ع * �ص .
	�أ ) ع .
عو�ض قيمة ع بداللة �س.
• • ِّ
• •ماذا تالحظ؟

 -8اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم كتابة القاعدة ( )1من الكتاب املدر�سي على اللوح.
 -9مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2ثم تكليفهم حل التدريب ( )1ب�صورة فردية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10عر�ض املثال الآتي على اللوح:
�ص
4 2
مو�ض ًحا خطوات احلل.
ِّ
�إذا كان �ص= (� -3س )  ،فجد �س

 -11طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
�ص
• •هل توجد طريقة �أخرى لإيجاد �س ؟ (�ستتم الإجابة عن هذا ال�س�ؤال عن طريق كتابة القاعدة
( )2على اللوح ،ثم حل املثال ال�سابق با�ستخدامها).
 -12مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)4ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -13مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)5ثم ذكر �أمثلة �أخرى تت�ضمن اقرتانات جذور فردية ،واقرتانات جذر
تربيعي ال�ستنتاج القاعدة ( )3املتعلقة مب�شتقة اجلذر الرتبيعي ،ثم كتابتها على اللوح.
 -14تكليف الطلبة حل التدريبني ( ،)3و ( ،)4ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -15تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -16ختم الدر�س بتوزيع بطاقة اخلروج ( )4-2على الطلبة.
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�أخطاء �شائعة
يخطئ الطلبة يف العمليات احل�سابية للأعداد احلقيقية ،ويف ا�شتقاق االقرتان املركب؛ با�شتقاق االقرتان
داخل القوة.

الفروق الفردية
عالج
	�إذا كان ق(�س) = (�5- 4س) ،3فجد َق(�س).�إثراء
�	)1إذا كان ق(�س) = (�س�+ 5-س 3)2هـ�(3س) ،فجد َق(�س).
(�4س �+س )
�	)2إذا كان ع(�س) =
�س5

4 2

 ،فجد عَ(�س).

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
التدريبات
التدريب ()1
�ص
�س = 20-

�أداة التقومي :ورقة العمل ( ،)1-2ال�س�ؤال الرابع ،البند (.)3
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6-2

�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريب ()2
�ص
�س = �(2-س�4+2س�2( 3 -)5+س)4+
التدريب ()3
�س
1- 2
�ص
=
2
� )1س
� 2س � -س 3+
التدريب ()4
َق(�س)=

�ص
=
� )2س
3

3

1(� -2س)

2

�30س(�3س)5+ 2

6
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الأ�سئلة
)1
2
�6س
�ص
=
�أ )
�س �4س8- 3
)2

�ص
ب) �س =96

�2س
�ص
=
�أ ) �س
�2س1+2

�6س(�+3س )

ب) َق(�س)=

4 2

ﺟ ) مَ(�س) = �4(12س)1+

2

د ) َق(�س) = �30-س�5-5(2-س�4-( + )3س�5 - 5( )5-س )

2 3

�ص
هـ ) �س = �( 20-س �7 +س�5 - 9( )2-س)�5 - 9( + 3س)�14 - 1( 4س)3-

)3

�صفرا
�أ ) =
ً

�ص 90-
ب) �س = 64

�ص
ﺟـ ) �س = 100-

�ص
د ) �س = 560
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق وامل�شتقات العليا.
ثال ًثا:

م�شتقات االقرتانات املثلثية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يح�سب م�شتقة االقرتانات الآتية:جا�س ،جتا�س ،ظا�س.
 ي�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة حل�ساب م�شتقة االقرتانات الآتية:جا(هـ(�س)) ،جتا( هـ(�س)) ،ظا( هـ(�س)).

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
م�شتقة االقرتان املثلثي.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)107 -102

التكامل الر�أ�سي
 -كتاب الريا�ضيات ،ال�صفان :التا�سع والعا�رش ،االقرتانات املثلثية ،والن�سب املثلثية.

التعلم القبلي
قواعد اال�شتقاق ،قاعدة ال�سل�سلة.
استراتيجيات التدريس

(فكر-انتق زميلاً -
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات
ِ
�شارك ،التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة باالقرتانات املثلثية :جا�س ،جتا�س ،ظا�س ،وبيان �أن هذه االقرتانات ميكن
ا�شتقاقها مثل بقية االقرتانات وفق قواعد خا�صة بها.
 -2كتابة القاعدة ( )1على اللوح ،ثم تو�ضيحها للطلبة ،ثم مناق�شتهم يف املثالني ( ،)1و ( )2على اللوح.
 -3تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -4عر�ض امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية الدر�س� ،أو عر�ض مثال م�شابه على اللوح؛ على �أن تكون الزاوية
يف االقرتان املثلثي اقرتا ًنا ،ثم �س�ؤال الطلبة عن �إمكانية �إيجاد م�شتقة مثل هذه االقرتانات ب�صورة مبا�رشة
اعتما ًدا على القاعدة ( ،)1و�سماع مقرتحاتهم ،وتعزيز ال�صحيح منها.
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 -5كتابة املثال الآتي على اللوح ،ثم الطلب �إلى الطلبة حله �ضمن جمموعات ثنائية:
�إذا كان �ص= جا (�3س ،)2-2ف�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
• افر�ض الزاوية ع.
• اكتب االقرتان بداللة ع.
�ص
ع
�ص
• جد ع � ،س � ،س .
• هل ميكنك الو�صول �إلى النتيجة نف�سها بطريقة �أخرى؟
�ص
• جد �س لالقرتانني الآتيني:
ق(�س)= جتا(�س ،)1+2ق(�س)= ظا(� -4س.)3
�ص
• هل ميكنك �إيجاد �س بطريقة �أخرى يف الأ�سئلة ال�سابقة؟

 -6كتابة القاعدة ( )2على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة فيها ،ثم تكليف الطلبة حل التدريبني ( ،)2و ()3
�ضمن جمموعات ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
انتق اً
زميل� -شارك) يف تنفيذ ن�شاط (فكر وناق�ش) ،ثم تنظيم نقا�ش عن
 -7ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكرِ -
�أ�سئلة الن�شاط و�إجاباتها ،وكتابة ال�صحيح منها على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -8تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س بعمل م�سابقة بني طالبني� ،أو ممار�سة لعبة.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة عند ا�شتقاق االقرتانات املثلثية بعدم كتابة م�شتقة الزاوية� ،أو ا�شتقاق الزاوية داخل
االقرتان املثلثي.

الفروق الفردية

عالج
� )1إذا كان ق(�س) = ظا(� + 3س) ،فجد َق(�س).
� )2إذا كان ق(�س) = �س + 2جتا�6س ،فجد َق(�س).
�إثراء
� )1إذا كان ق(�س) = جتا(جا�س) ،فجد َق(�س).

� )2إذا كان ق(�س) = (�س  +جا �س) ظا� - 7(4س ،) 3فجد َق(�س) .
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير ( .)4-2

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
�س
�ص
2جا
� )1س = جتا�2س  +قا�2س 2 +
�ص
� )2س = جتا�س * قا�2س  +ظا�س * -جا�س
�ص
� )3س = -جا�2س  +جتا�2س
�ص
� )4س = �س 2قا�2س�2 +س ظا�س

التدريب ()2
�ص
� )1س = 3ظا�2س قا�2س
�ص
� )2س = 8-جا�4س2 +جا�س جتا�س5 -قا�5(2س)1 +

التدريب ()3

َق(�س) = �2س قا�(2س)5+2
الأ�سئلة
)1

�ص
�أ ) �س = �س2جتا�س �2 +س جا�س

�ص
1
=
ب) �س  + 1جتا�س
�ص
ﺟـ) �س = �5-س2جا�س �10+س جتا�س -قا�2س
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�ص
د ) �س = �س قا�2س  +ظا�س �4 +س(�س)1 + 2

هـ(�س)= 6ظا�3س قا�32س  -جا�س
هـ ) َ
�ص
و ) �س = 12-جا�2س(جتا�2س)

5

�ص
ز ) �س = 3جتا (�3س )5 +
�ص
ح ) �س = 12جتا�4س 3 +جتا�2س جا�س�4 -س قا�22س

2

�ص
ط ) �س = (2-جا�س -جتا�س)(3-جتا�س  +جا�س)
�ص
ي ) �س = 2جا�س جتا�س (-1جتا�س)  +جا�3س
�ص
ك ) �س = (�س جا�س)3قا�2س 3 +ظا�س(�س جا�س)�(2س جتا�س  +جا�س)

78

الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق وامل�شتقات العليا.
راب ًعا:

امل�شتقات العليا.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 -يجد امل�شتقات العليا القرتانات معطاة حتى امل�شتقة الثانية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
�ص،
امل�شتقة الثانية لالقرتانً ،ق(�س)ً ،

�ص
.2
�س

2

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف احل��ادي ع��شر،االقرتانات احلقيقية.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)111-108

التعلم القبلي

امل�شتقة الأولى لالقرتان ،قواعد اال�شتقاق ،قاعدة ال�سل�سلة.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (العمل في الكتاب المدر�سي ،التدريبات والتمارين) ،التعلم في مجموعات (التعلم
التعاوني الجماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء الموجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف قواعد اال�شتقاق وقاعدة ال�سل�سلة ،عن طريق مناق�شة ال�س�ؤال الآتي:
• جد امل�شتقة الأولى لالقرتانني الآتيني:
ق(�س) = جتا (�3س .)1 +

		
ق(�س) = �س جا�س.
 -2توجيه الأ�سئلة الآتية �إلى الطلبة:
• هل نكتفي ب�إيجاد امل�شتقة الأولى لالقرتانات؟
• هل توجد م�شتقة ثانية وم�شتقة ثالثة؟
• ما امل�شتقة الثانية لالقرتان ق(�س) = �5س 3بح�سب ر�أيك؟ ثم اال�ستماع �إلى �إجاباتهم ،وتعزيز
ال�صحيح منها.
 -3تو�ضيح مفهوم امل�شتقة الثانية ،ثم عر�ض رموزها على اللوح ،ثم تو�ضيح مفهوم امل�شتقة الثالثة ،ثم
عر�ض رموزها على اللوح ،مع التنويه ب�أنه �سيتم االكتفاء بامل�شتقة الثانية يف متارين الكتاب املدر�سي.
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 -4تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،ثم توجيههم �إلى حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم.
 -5مناق�شة الطلبة يف املثال ( )3على اللوح ،ثم توجيههم �إلى حله يف دفاترهم ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك.
 -6مناق�شة الطلبة يف ال�س�ؤال الآتي:
• �إذا كان ق(�س)= �س�4 - 3س ،3 + 2فجد �أ�صفار امل�شتقة الثانية.
 -7مناق�شة الطلبة يف املثال ( )4على اللوح ،ثم توجيههم �إلى حل التدريب ( )2فرادى ،ومتابعتهم يف
�أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -8تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س بعمل م�سابقة بني الطلبة عن امل�شتقة الثانية القرتانات معطاة.

معلومات �إ�ضافية

 امل�شتقة الأولى القرتان امل�سافة بالن�سبة �إلى الزمن هي ال�رسعة ،وامل�شتقة الثانية القرتان امل�سافةبالن�سبة �إلى الزمن هي الت�سارع.
 املخطط الآتي يلخ�ص مو�ضوعات الوحدة ،وميكن للمعلم ر�سمه على اللوح ،ثم تكليف الطلبةتعبئته لزيادة فهمهم وتنظيم معرفتهم باملحتوى العلمي:
امل�شتقة
القواعد

التعريف
عند نقطة

الثابت

بوجه عام

�س

ن

�رضب
اقرتان
اقرتان
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ق�سمة
ثابت
اقرتان

قاعدة
ال�سل�سلة
جا�س

مثلثي
جتا�س

ظا�س

�أخطاء �شائعة
قد ال يراعي بع�ض الطلبة قواعد اال�شتقاق عند �إيجاد امل�شتقة الثانية ،مثل قاعدة �رضب اقرتانني.

الفروق الفردية
عالج
	�إذا كان ق(�س) = �س ،2فجد ًق(�س).�إثراء
�	)1إذا كان ق(�س) = �س�4+ 3س� – 2س  ،1+فجد قيمة �س التي جتعل ًق(�س) = 5
�	)2إذا كان ق(�س) كثري حدود من الدرجة الثانية ،وكان ق(�س) مير بالنقطة ( ،)0،7و ًق(،3 =)1
ًق( ،4- = )1-فجد قاعدة ق(�س).
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.

�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4-2
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)5-2
�أداة التقومي:اختبار نهاية الوحدة.
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
�2ص
� )1س-2 = 2جتا�س
3�2ص
1�س 2
=
)2
�س2
4
10�2ص
� )3س125 = 2
التدريب ()2
أ� =2- ، 2
الأ�سئلة
)1
أ� ) ًق(�س) = �200-س� 192+3س

2

جـ) ًق(�س) = 2-جتا�س
هـ) ًق(�س) = 4-جا�س جتا�2س5 -جتا�س جا�2س
و ) ًق(64 =)0
)2
أ� = 2

 ،ب = 2-

)3
أ� = 9

 ،ب=3

ب)

ز ) ًق(�س) = 4-جا (�2س)1-

ًق(�س)= 4-جتا�2س
ًق(�س) 6 +ق(�س)= 4-جتا�2س 6 +جتا�2س= 2جتا�2س
)5
ًق(�س)= � -س2جا�س�4+س جتا�س2 +جا�س
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�س=1

د ) ًق(14- = )2-

)4

َق(�س) = 2-جا�2س

�2ص
�س18- =| 2

)1
)2
)3
)4

�إجابات �أ�سئلة الوحدة
� Δص 3-
ب)
�س =
4
Δ

�أ ) ∆�ص= 3-
4
�أ = 10
ع =10م /ث.

َق(20 = )2

)5
)6

�ص
�صفرا.
=
ب) �س
ً

�صفرا.
�أ ) �س=
ً

�أ ) َق(�س)= 5-
12
ﺟ ) لَ(�س)= (�س )2+

هـ) َق(2 = )3
)7

�ص
�3س �10+س
=
�أ ) �س
2
� 2س�5 + 3س
2

ب) َهـ (�س)= �4س

1
د ) َم (�س) = �2س 4+
و ) َق(1= )2
ب) �ص = 1-
�س
�2- 2س

�ص
ﺟ) �س = �2س جا�3س�3 +س2جتا�3س

�ص
16د ) �س = (�2س 10 - 2)3-جا�2 4س جتا�2س

�ص
هـ) �س =32

�ص
3جا�سو ) �س =
3+ 4 2جتا�س

)8

ب) ًق(�س)= �2(80س)1-
�أ ) ًق(�س)= �24-س6+
5ﺟ ) ًق(�س)= �-س 2جتا�س �4 -س جا�س 2 +جتا�س�12+س

3

)9

َق(240= )1
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)10
أ� = 6
)11
أ� =2- ، 2
)12

7
�س12 =1
)13

3
ب) َق(4 =)2-

17
		
أ� ) َق(4 =)2-

)14
1
جـ
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2
د

3
ب

4
ب

5
�أ

6
جـ

7
ب

8
د

9
�أ

ورقة العمل ()1-2
 )1با�ستخدام تعريف امل�شتقة ،جد امل�شتقة الأولى لكل مما ي�أتي:
�أ ) ق(�س) = 2-
ب) ق(�س) = �2س
جـ) ق(�س) = � -2س
 )2ا�ستخدم تعريف امل�شتقة الأولى يف ح�ساب م�شتقة كل مما ي�أتي عند قيمة �س املبينة �إزاء كل منها:
� ،س = 2-
�أ ) ق(�س) = �3 - 2س		
ب) ق(�س) = �س 1 +
2
		
جـ) ق(�س) =
�س

� ،س = 4
� ،س = 1

 )3ا�ستخدم تعريف امل�شتقة الأولى يف ح�ساب م�شتقة كل مما ي�أتي عند قيمة �س املبينة �إزاء كل منها:
�أ ) ق(�س) = �س3
� ،س = 2
		
ب) ق(�س) = �س1-2
جـ) ق(�س)= 		32
�س 1+

� ،س = 2-
� ،س = 1

 )4با�ستخدام قواعد اال�شتقاق ،جد َق(�س) يف الأ�سئلة ( )3( ،)2( ،)1جميعها.
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1–2
وفيزيائيا.
هند�سيا
النتاج :يجد معدل التغري القرتان ما ،ويف�رسه
ًّ
ًّ
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يجد مقدار التغري يف �س.

2

يجد مقدار التغري يف �ص.

3

يجد معدل التغري يف االقرتان.

4

هند�سيا.
يف�رس معدل التغري
ًّ

5

فيزيائيا.
يف�رس معدل التغري
ًّ

يتقن

ال يتقن

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2–2
النتاج :يجد امل�شتقة الأولى با�ستخدام تعريف امل�شتقة.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يتعرف مفهوم تعريف امل�شتقة.

2

يجد م�شتقة اقرتان ما با�ستخدام تعريف امل�شتقة.

3

يجد م�شتقة اقرتان ما عند نقطة با�ستخدام تعريف امل�شتقة.

ممتاز� :إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،من دون م�ساعدة.
جدا� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ،ومن دون م�ساعدة.
جيد ًّ
جيد� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ،وبوجود م�ساعدة.
�ضعيف� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أخطاء ،وبوجود م�ساعدة.
86

ممتاز

جيد ج ًّدا جيد �ضعيف

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)3–2
النتاج :يجد امل�شتقة الأولى با�ستخدام قواعد اال�شتقاق.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يجد م�شتقة االقرتانات :ﺟـ� ،سن� ،أ�سن.

2

يجد م�شتقة جمموع اقرتانني.

3

يجد م�شتقة الفرق بني اقرتانني.

4

يجد م�شتقة حا�صل �رضب اقرتانني.

5

يجد م�شتقة خارج ق�سمة اقرتانني.

6

يجد م�شتقة اقرتن عند نقطة ما با�ستخدام القواعد.

4

3

2

1

(� )4إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،من دون م�ساعدة.
(� )3إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ،ومن دون م�ساعدة.
(� )2إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ،وبوجود م�ساعدة.
(� )1إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أخطاء ،وبوجود م�ساعدة.
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4–2
النتاجات:
 -1يجد م�شتقات االقرتانات املثلثية.
 -2يجد امل�شتقات العليا القرتانات معطاة حتى امل�شتقة الثانية.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء
م�شتقة االقرتانات املثلثية

1

يح�سب م�شتقة االقرتانات املثلثية :جا�س ،جتا�س ،ظا�س.

2

يح�سب م�شتقات االقرتانات املثلثية يف �صورة جا (هـ(�س))،
جتا (هـ(�س)) ،ظا (هـ(�س)).

3

يراعي قواعد اال�شتقاق عند ا�شتقاق االقرتانات املثلثية.
امل�شتقات العليا

1

يتعرف رموز امل�شتقة الثانية.

2

يح�سب امل�شتقة الثانية القرتانات معطاة.

3

يجد قيم الثوابت عند �إعطاء امل�شتقة الثانية.

ممتاز� :إذا �أجنز الطالب املهمة من دون �أخطاء.
متو�سط� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ب�سيط.
�ضعيف� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أخطاء.
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ممتاز

متو�سط

�ضعيف

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)5–2
النتاج :تقومي �أداء الطالب يف �أثناء العمل �ضمن جمموعات تعاونية.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يتقبل زمالءه يف املجموعة نف�سها.

2

يقوم باملهام املوكولة �إليه.

3

ي�ساعد زمالءه يف املجموعة عند احلاجة.

4

ي�شارك يف املناق�شة.

5

يعرب عن ر�أيه بو�ضوح.

6

يبادر �إلى حتمل �أعباء املهام الطارئة.

نعم

ال

89

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6–2

اال�سم. ................................................... :
املو�ضوع. ................................................ :
ماذا تعلمت يف هذا الدر�س؟
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
. ..........................................................................................
و�ضوحا؟
ما �أكرث النقاط
ً
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
. ..........................................................................................
ما �أكرث النقاط غمو�ضً ا؟
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
. ..........................................................................................
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة.
 )1يتكون هذا ال�س�ؤال من �أربع فقرات من نوع االختيار من متعدد ،لكل فقرة �أربعة بدائل ،واحد منها فقط
�صحيح� ،ضع دائرة حول رمز البديل ال�صحيح:
(� )1إذا كان ق(�س )= �3س – �س ، 2وتغريت �س من � 2إلى  ،4ف�إن معدل التغري لالقرتان ق(�س) هو:
د ) 6-
جـ) 1-
ب) 3-
�أ )2-
(� )2إذا كان ق(�س)= هـ(�س) × ل(�س) ،وكان ل(�س) ،هـ(�س) قابلني لال�شتقاق ،ف�إن قَ(�س) ت�ساوي:
�أ ) هـ َ(�س) × لَ(�س)

ب) هـ(�س) × لَ(�س) – هـ َ(�س) × ل(�س)

جـ) هـ َ(�س)  +لَ(�س)

د ) هـ(�س) × لَ(�س)  +هـ َ(�س) × ل(�س)

(� )3إذا كان ق(�س)= �س ،2ف�إن ميل القاطع املار بالنقطتني ( )1 ،1( ،)4 ،2-ي�ساوي:

جـ ) 1
ب) 1-
�أ ) 3-
(� )4إذا كان ق(�س)= جا�س ،ف�إن ًق(�س) ت�ساوي:
جـ) جا�س
ب)  -جتا�س
�أ ) جتا�س

د )3

د ) – جا�س

� )2أ ) �إذا كان ق(�س)=�2س ،1+3فجد قَ( )2-با�ستخدام تعريف امل�شتقة.
ب) �إذا كان معدل التغري يف االقرتان ق يف الفرتة [ ]1- ،2-ي�ساوي  ،3وكان هـ (�س) = �س -2ق(�س)،
فجد معدل التغري يف االقرتان هـ يف الفرتة نف�سها.
�صفرا.
جـ ) �إذا كان ق(�س)= �س� -4أ�س� +2س ،فجد قيمة الثابت �أ التي جتعل ًق(=)1-
ً
 )3جد امل�شتقة الأولى لكل مما ي�أتي:
�أ ) ل(�س)= (�4س )1 +

3

ب) ق(�س)= 6ظا�س  -جتا�3(2س)
جـ ) هـ(�س)= �س1 + 2
�س 1 -
د ) �ص= ع ، 1+3ع= �3س – 1
هـ ) �ص= �س3جا�س  -ظا(جتا�س)
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الوحدة الثالثة

تطبيقات التفا�ضل
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تهيئة
 )1جد معادلة امل�ستقيم املار بالنقطتني ،)3، 1( :و(.)6 ،2
 )2اكتب معادلة امل�ستقيم يف كل مما ي�أتي يف �صورة� :ص= �أ �س  +ب:
ب) �ص �(5- = 7 -س .)6 +
�أ ) �ص�(4 =5 -س .)7-
 )3حل كلاًّ من املعادالت الآتية:
أ� ) �س�3 - 2س 0 =2 +
جـ) �س�10 + 2س= 25 -

 )4حل املتباينتني الآتيتني:
أ� ) �س�5- 2س > 0

ب) �3س�6 - 2س =0

ب) �س� + 2س<2

 )5قطعة �أر�ض م�ستطيلة ال�شكل ،طولها  80كم ،وعر�ضها  60كم ،جد:
ب) حميط الأر�ض.
�أ ) م�ساحة الأر�ض.
 )6جد حجم متوازي امل�ستطيالت الذي �أبعاده�6 :سم�5 ،سم�2 ،سم.
 )7جد م�ساحة املثلث الذي طول قاعدته �6سم ،وارتفاعه �5سم.
 )8مكعب طول �ضلعه �4سم ،جد:
أ� ) م�ساحة �أحد �أوجه املكعب.

ب) حجم املكعب.

 )9يبيع �أحد امل�صانع الوحدة الواحدة من �سلعة معينة مببلغ  100دينار� .إذا كانت تكلفة �إنتاج �س وحدة من
2
دينارا ،فاكتب االقرتان الذي ميثل الربح الناجت عن بيع
هذه ال�سلعة هي ك(�س)= �0.15س �20+س ً 35 +
�س قطعة.

مرب ًرا �إجابتك:
دائماِّ ،
� )10أي االقرتانات الآتية منحناه متزايد ً
ب) هـ (�س) = � 9س 6 +
�أ ) ق(�س) = 8
د ) ك(�س)= �3-6س
جـ) و(�س) = �س1+2
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�إجابات �أ�سئلة التهيئة
� )1ص�(3=3-س)1-
)2
�أ ) �ص= �4س 23 -
)3
�أ ) �س= � ،1س = 2
جـ) �س= 5-
)4

)5

�أ ) ()5- ،∞-(، )∞،5

�أ ) م�ساحة الأر�ض4800 :كم.2

ب) �ص= �5-س 23 -
ب) �س=�،0س = 2

ب) ()1،2-

ب) حميط الأر�ض 280 :كم.

 )6حجم متوازي امل�ستطيالت=� 60= 2 ×5 × 6سم.3
1
 )7م�ساحة املثلث=  × 2طول القاعدة × االرتفاع = �15سم.2
)8
�أ ) م�ساحة الوجه مربع ال�شكل= ( طول ال�ضلع)�16 = 2سم.2
ب) حجم املكعب = ( طول ال�ضلع)� 64 = 3سم.3

 )9الربح = الإيراد  -التكلفة
= ( �100س) – (�0.15س � 20+س)35+ 2
= � 20-س�99.85 + 2س 35 -
دائما لأنه اقرتان خطي ،ومعامل �س موجب.
 )10االقرتان هـ متزايد ً
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الف�صل الأول :التف�سري الهند�سي والفيزيائي للم�شتقة.
التف�سري الهند�سي.
� اً
أول:

عدد احل�ص�ص :ح�صتان
ح�صتان.

النتاجات

هند�سيا.
 يف�رس امل�شتقة الأولىًّ
 -ي�ستخدم تف�سري امل�شتقة الهند�سي يف حل م�سائل تت�ضمن �إيجاد معادلة املما�س.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
ميل املما�س ملنحنى االقرتان عند نقطة ما ،معادلة املما�س.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب الريا�ضيات ،ال�صف التا�سع ،ميل ومعادلةاخلط امل�ستقيم.
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صف الثام��ن ،االقرتاناخلطي وخ�صائ�صه.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)121-118

التعلم القبلي
مفهوم املما�س ،ميل اخلط امل�ستقيم ،معادلة اخلط امل�ستقيم ،نقطة التما�س ،امل�شتقة الأولى.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (فكر ِ -
انتق زميلاً � -شارك).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهوم القاطع واملما�س عن طريق ر�سم منحنى االقرتان ق على
اللوح ،ور�سم امل�ستقيم ل قاط ًعا له يف النقطتني�( :أ ,ق(�أ))(,ب,ق(ب)) ،ثم ر�سم منحنى االقرتان ق
مما�سا له عند النقطة (�أ ,ق(�أ)) ،ثم �س�ؤال الطلبة:
مرة �أخرى ،ور�سم امل�ستقيم ن ًّ
• •ماذا ن�سمي كلاًّ من امل�ستقيم ل ،وامل�ستقيم ن بالن�سبة �إلى منحنى االقرتان ق يف كل حالة؟
 -2تذكري الطلبة مبعادلة اخلط امل�ستقيم و�صورتها العامة �ص� -ص =1م (�س� -س ،)1وتو�ضيح �أن (�س�،1ص)1
نقطة تقع على امل�ستقيم ،و�أن م ميثل ميل اخلط امل�ستقيم.
 -3مناق�شة الطلبة يف ال�شكل ( )1-3من الكتاب املدر�سي للتو�صل �إلى العالقة بني ميل املما�س للمنحنى
عند نقطة التما�س وامل�شتقة الأولى لالقرتان ق ،ثم كتابة التعميم على اللوح.
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 -4مناق�شة املثال ( )1على اللوح ،ثم عر�ض �أمثلة م�شابهة ،مع التنويع يف �صيغة االقرتان املعطى.
 -5توجيه الطلبة �إلى حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -6مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتذكريهم �أن احلل يتطلب حتديد قيم �س� ,1ص ,1وميل املما�س عند النقطة
(�س�،1ص ،)1ثم تعوي�ضها يف معادلة اخلط امل�ستقيم ،ثم تب�سيطها يف �صورة �ص= �أ�س  +ب.
 -7توجيه الطلبة �إلى حل التدريب (� )2ضمن جمموعات ثنائية.
 -8لفت انتباه الطلبة �إلى وجوب ا�ستخدام التف�سري الهند�سي للم�شتقة يف �إيجاد قيم بع�ض املجاهيل ،ثم عر�ض
املثال ( )3على اللوح ،ثم الطلب �إليهم حل ال�س�ؤال ( )3ب�صورة فردية ،ثم مناق�شة احلل على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -9تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟

�أخطاء �شائعة
يخطئ بع�ض الطلبة يف حتديد العنا�رص التي يتم التعوي�ض عنها يف معادلة املما�س.

الفروق الفردية

عالج
 حل �أ�سئلة متنوعة لإيجاد معادلة املما�س يف �أب�سط �صورة ،مثل �إيجاد معادلة الـمما�س لـمنحنى االقرتان:َق(�س)
ق(�س) = �س 1+ 2عندما �س = 1

�إثراء

 اعتما ًدا على ال�شكل املجاور الذي ميثل منحنى قَ (�س)،جد ميل املما�س ملنحنى االقرتان ق عندما �س=0

ال�شكل(.)1-3
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6-2
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
امليل = ق َ (1 = )2
التدريب ()2
�ص = �8س4-

الأ�سئلة
)1
�أ ) �ص = �3س 5 +
ب) �ص = �5س 2 -
جـ) �ص = �2س 4 -
� )2ص = � -س 3 +
 )3م = ق َ (،22 = )3
ومنه:
أ� = 3

 )4م = قَ(13 = )1
 )5ق( ، 1 = )1-م = ، 24-
ومنه:
�ص = � 24-س 23 -
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الف�صل الأول :التف�سري الهند�سي والفيزيائي للم�شتقة.
ثان ًيا:

التف�سري الفيزيائي.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

فيزيائيا.
 يف�رس امل�شتقة الأولىًّ
فيزيائيا.
 يف�رس امل�شتقة الثانيةًّ
 -ي�ستخدم تف�سري امل�شتقة الفيزيائي يف حل م�سائل عملية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
ال�رسعة اللحظية ع(ن) ،الت�سارع اللحظي ت(ن) ،انعدام ال�رسعة ،انعدام الت�سارع.

التكامل الر�أ�سي

 التطبيق��ات الفيزيائي��ة يف الريا�ضي��ات ملختلفال�صفوف.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)125-122

التعلم القبلي
ال�رسعة املتو�سطة ،م�شتقة االقرتان ،قواعد اال�شتقاق ،امل�شتقات العليا.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (فكر ِ -
انتق زميلاً � -شارك).
�إجرءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبناق�شة الطلبة يف �إجابة ال�س�ؤال الآتي:
• •يتحرك ج�سيم وفق العالقة :ف(ن) = 5ن ،1- 2حيث ن :الزمن بالثواين ،ف :امل�سافة بالأمتار.

اح�سب ال�رسعة املتو�سطة للج�سيم يف الفرتة الزمنية [ ]4 ،1ثانية .ثم �س�ؤال الطلبة:
• •هل ميكنكم �إيجاد �رسعة هذا اجل�سيم يف حلظة معينة؟
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة مع التربير ،ثم عر�ض نتاجات الدر�س على اللوح.
 -3تقدمي تعريف ال�رسعة اللحظية ،ثم كتابته على اللوح ،وتكليف �أكرث من طالب قراءته ،ثم مناق�شة املثال
( )1لإيجاد ال�رسعة اللحظية جل�سيم يف حلظة معينة.
 -4تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم ،ثم مناق�شتهم يف احلل ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
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 -5تقدمي تعريف الت�سارع اللحظي ،ثم مناق�شة الطلبة يف املثال ( )2لإيجاد الت�سارع اللحظي ،ثم تكليفهم
حل التدريب ( )2فرادى ،ثم مناق�شتهم يف احلل ،ثم كتابة الإجابة ال�صحيحة على اللوح.
 -6مناق�شة الطلبة يف مفهوم انعدام ال�رسعة �أو الت�سارع ،ثم عر�ض املثال ( )3على اللوح لإيجاد ت�سارع
ج�سيم �ضمن �رشوط معينة لل�رسعة.
 -7تنفيذ ن�شاط (فكر) با�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكرِ -
انتق زميلاً � -شارك).
 -8تكليف الطلبة حل التدريب ( )3فرادى ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -9تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10ختم الدر�س بتوزيع بطاقة اخلروج ( )6-2على الطلبة.

�أخطاء �شائعة

و�ضح لهم الفرق بينهما.
مييز بع�ض الطلبة بني ال�رسعة اللحظية وال�رسعة املتو�سطة؛ لذا ِّ
قد ال ِّ

الفروق الفردية

عالج
 يتحرك ج�سيم وفق العالقة:ف(ن)= ن ،3+ 2حيث ن :الزمن بالثواين ،ف :امل�سافة التي يقطعها اجل�سيم بالأمتار .جد �رسعة
اجل�سيم عندما ن= 5
�إثراء
 يتحرك ج�سيم وفق العالقة:ف(ن)= 2ن12 -2ن ,10+حيث ف :امل�سافة التي يقطعها اجل�سيم بالأمتار ,ن :الزمن بالثواين .جد
ت�سارع اجل�سيم عندما تكون �رسعته 42م /ث.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
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�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-3
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6-2

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
ع( 9 =)2م /ث.
التدريب ()2

ت(32 = )2م /ث.2

التدريب ()3
ع( 1.5- = )0.5م /ث.2
الأ�سئلة
)1
�أ ) ع(24 = )2م /ث.
ب) ع(ن) = 3ن6 + 2ن = 9
3ن6 + 2ن 0 = 9 -
ن2 + 2ن 0 = 3 -
(ن ()3 +ن 0 = )1 -
ن = ( 3 -مرفو�ضة لأنها �سالبة)
ن =  1ثانية
ت(ن) = 6ن  ← 6 +ت(12 = )1م /ث.2
 )2ال�رسعة املتو�سطة= �2أ ،ال�رسعة اللحظية= 4ن ،ع( ،12=)3ومنه:
�أ = 6
 )3ع(216 =)4م /ث.
 )4ن=1ثانية ،ع(1 =)1م /ث.
 )5ع( 236 =)4م /ث.
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الف�صل الثاين :تطبيقات اال�شتقاق.
� اً
أول:

التزايد والتناق�ص.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف العالقة بني امل�شتقة الأولى وجماالت التزايد والتناق�ص. -يجد جماالت التزايد والتناق�ص لالقرتان با�ستخدام امل�شتقة الأولى.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

اختبار امل�شتقة الأولى ،التزايد ،التناق�ص ،الثبات.

التكامل الر�أ�سي

 كت��اب الريا�ضيات ،ال�صف الثام��ن ،خ�صائ�صاالقرتان اخلطي.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)132-126

التعلم القبلي

ال�رسعة املتو�سطة� ،إيجاد امل�شتقة ،قواعد اال�شتقاق ،بحث �إ�شارة االقرتان.
استراتيجيات التدريس

انتق زميلاً � -شارك).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي ،فكر ِ -
�إجراءات التنفيذ
متزايدا ،وميثل ثانيه��ا ًّ
 -1التمهي��د للدر���س بر�س��م ثالثة �أ�شكال ميثل �أوله��ا ًّ
م�ستقيما
خطا
م�ستقيم��ا
خطا
ً
ً
ً
متناق�صا ،وميثل ثالثها ًّ
خطا ثاب ًتا يف امل�ستوى البياين ،ثم �س�ؤال الطلبة:
ً
• •ماذا يحدث لقيمة �ص حني تزداد قيمة �س يف كل �شكل؟
• •اقرتح تعريفًا لكل من التزايد والتناق�ص والثبات .ثم تقدمي التعريف.
 -2كتابة تعريف االقرتان املتزايد ،واملتناق�ص ،والثابت يف الفرتة [ �أ  ،ب] على اللوح.
 -3ر�سم منحنى اقرتان على اللوح ،وو�صف منحناه من حيث التزايد والتناق�ص والثبات با�ستخدام التعريف.
 -4تكليف الطلبة حل ال�س�ؤال الثاين يف ال�صفحة (� )132ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -5تو�ضيح العالقة بني فرتات التزايد والتناق�ص والثبات و�إ�شارة امل�شتقة الأولى وزاوية ميل املما�س ،ثم
تقدمي النظرية.
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 -6كتابة �إجراءات اختبار امل�شتقة الأولى على اللوح ،ثم تطبيقها على �أمثلة متنوعة القرتانات من الدرجة
الأولى والثانية والثالثة ،بد ًءا بالطريقة اجلزئية ،ثم الطريقة الكلية ،ثم تكليف الطلبة حل التدريب ()1
�ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -7مناق�شة الطلبة يف املثال ( )4على اللوح ،ثم عر�ض �أمثلة م�شابهة لتحديد جماالت التزايد والتناق�ص من
الر�سم البياين ،ثم مناق�شة بند ( فكر وناق�ش) يف ال�صفحة (.)131
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -8تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟

الفروق الفردية

عالج
 حدد فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتانني الآتيني: )1ق(�س)= �3-6س
 )2هـ(�س)= �س�5 + 2س6+

�إثراء
علما ب�أن منحنى ق متزايد لكل �س
 حدد موقع املما�سات بالن�سبة �إلى منحنى االقرتان ق(�س)ً ،�أقل من �صفر ،ومتناق�ص لكل �س �أكرب من �صفر.
د

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة يف قراءة الر�سوم اجلاهزة للم�شتقة؛ لذا يجب تدريبهم على حتديد فرتات التزايدوالتناق�ص با�ستخدام ر�سوم جاهزة.
 ق��د يخط��ئ بع�ض الطلبة في البحث في �إ�ش��ارة الم�شتقة الأولى ،فال ي�ستطيع��ون تحديد فترات التزايدوالتناق�ص ملنحنى االقرتان.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.

�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
�أداة التقومي� :سلم التقدير ( ،)2-3البندان ،)3( :و(.)4
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
أ� ) هـ(�س) = � + 7س
هـ َ (�س) = 1

هـ(�س) متزايد على الفرتة (.)∞ , ∞-

ب) ق(�س) = ( �2س – ) 4
َق(�س) = �2(2س – �2(4 ,2 × )4س –  0 = )4عندما �س = 2
َق(�س) متزايد على الفرتة [.)∞ ,2
2

الأ�سئلة
)1
ق(�س) متناق�ص على الفرتة (.)∞ , ∞ -
أ� ) َق (�س) = 4 -
ب ) َق(�س) = �2 – 8س ق(�س) متزايد على الفرتة ( ,] 4 , ∞-ومتناق�ص على الفرتة [ .) ∞ , 4
جـ ) َق(�س) = �12س�12 - 2س �س=0 ،1
ق(�س) متزايد على الفرتتني ,]0 , ∞-( :و[ ،)∞ ،1ومتناق�ص على الفرتة [.]1,0
د ) َق(�س) = �2س5+
�س= 5-و ,2ق(�س) متزايد على الفرتة [5-و ،) ∞ , 2ومتناق�ص على الفرتة (5-،∞-و.]2
 )2ق(�س) متزايد على الفرتة [ ،]2 ، 0ومتناق�ص على الفرتتني ( ، ]0 ،∞-و[ .) ∞ , 2
َ )3ق(�س) = �3س2+ 2

�إ�شارة َق(�س) موجبة على جميع الأعداد احلقيقية.
∴ ق(�س) متزايد لكل قيم �س.
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الف�صل الثاين :تطبيقات اال�شتقاق.
ثان ًيا:

القيم الق�صوى.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم القيم الق�صوى ،والنقط احلرجة ،والقيمة العظمى املحلية ،والقيمة ال�صغرى املحلية. يحدد النقط احلرجة القرتان معطى. ي�ستخدم اختبار امل�شتقة الأولى يف حتديد القيم الق�صوى. -ي�ستخدم اختبار امل�شتقة الثانية يف حتديد القيم الق�صوى.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

القيم الق�صوى ،النقط احلرجة ،قيمة عظمى حملية ،قيمة �صغرى حملية ،اختبار امل�شتقة الأولى ،اختبار امل�شتقة الثانية.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب الريا�ضي��ات ،ال�صف التا�س��ع ،خ�صائ�صاالقرتان الرتبيعي.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)141-133

التعلم القبلي
امل�شتقة الأولى� ،إ�شارة امل�شتقة الأولى� ،إ�شارة امل�شتقة الثانية ،التزايد والتناق�ص لالقرتان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ,التعلم يف جمموعات (فكر -انتقِ زميلاً � -شارك )� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهي��د للدر���س بتحديد ف�ترات التزايد والتناق�ص الق�تران معطى ،وتذكري الطلبة ب�إج��راءات اختبار
امل�شتقة الأولى ،ثم كتابة نتاجات الدر�س على اللوح.
 -2اال�ستعانة باملثال ال�سابق لبيان �أن النقطة التي يتحول عندها االقرتان من التزايد �إلى التناق�ص �أو العك�س
ت�سمى النقطة احلرجة.
 -3مناق�شة الطلبة يف ال�شكل ( )9-3عن طريق طرح الأ�سئلة الآتية:
أفقيا؟
• ما قيم �س التي يكون عندها مما�س االقرتان ق � ًّ
• ما قيمة امل�شتقة عند هذه القيم؟
• ماذا ن�سمي هذه النقط؟ ثم تقدمي تعريف الأعداد احلرجة.
• اقرتح الإجراءات املنا�سبة لإيجاد القيم احلرجة القرتان (كتابة الإجراءات املتفق عليها على اللوح،
ثم عر�ض مثال لإيجاد النقط احلرجة القرتان كثري حدود من الدرجة الثانية).
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• ما الأعداد احلرجة التي توجد فرتة �صغرية مفتوحة حولها بحيث تكون ق(�س) عندها �أكرب من
�صورة �أي عدد �ضمن تلك الفرتة؟
• ماذا ميثل الإحداثي ال�سيني لهذه النقطة؟
• ماذا ميثل الإحداثي ال�صادي لهذه النقطة؟
ا�سما لهذه النقط (تقدمي تعريف القيمة العظمى املحلية ،ثم تقدمي تعريف القيمة ال�صغرى
• اقرتح ً
املحلية ب�أ�سلوب مماثل ،وبيان �أن القيم العظمى والقيم ال�صغرى م ًعا ت�سمى القيم الق�صوى).
• ما �إ�شارة َق(�س) قبل جـ 1التي يوجد عندها قيمة عظمى حملية؟
• ما �إ�شارة َق(�س) بعدها؟
• ما �إ�شارة َق(�س) قبل جـ 2التي يوجد عندها قيمة �صغرى حملية؟
• ما �إ�شارة َق (�س) بعدها؟
• كيف ميكن حتديد نوع القيم الق�صوى املحلية با�ستخدام اختبار امل�شتقة الأولى؟
 -4تقدمي اختبار امل�شتقة الأولى ،ثم كتابة الإجراءات على اللوح ،ثم عر�ض �أمثلة الدر�س على اللوح.
 -5توجيه الطلبة �إلى حل التدريب ( )1والتدريب (� )2ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -6تقدمي اختبار امل�شتقة الثانية ،ثم مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)3و( ،)4ثم تكليفهم حل التدريب ( )3فرادى.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -7تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -8ختم الدر�س مبراجعة النتاجات التي مت حتقيقها.

الفروق الفردية

عالج
 جد القيم الق�صوى (�إن ُو ِجدت) لالقرتان م(�س) = �س9 - 2�إثراء
 -جد النقط احلرجة والقيم الق�صوى (�إن ُو ِجدت) لالقرتان ق(�س) = �س�2 + 3س� - 2س2-

�أخطاء �شائعة

راجع الطلبة يف
قد يخطئ بع�ض الطلبة يف حتليل االقرتانات من الدرجتني :الثانية ،والثالثة .ولعالج ذلكُ ،ي َ
مو�ضوع التحليل �إلى العوامل قبل �رشح الدر�س.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
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�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-3
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6-2

�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريبات
التدريب ()1
توجد قيمة حرجة عندما �س =  ،1والنقطة احلرجة هي ()0، 1
وتوجد قيمة �صغرى حملية عندما �س= 1مقدارها ق(0= )1
التدريب ()2
 )1ق متزايد يف الفرتة [ ،]2 ،2-ومتناق�ص يف الفرتتني ،]2- ، ∞ - ( :و[ .)∞ ،2
 )2توجد قيم حرجة عندما �س = � ،2-س = 2
 )3عندما �س =  2قيمة عظمى حملية مقدارها ق(32 = )2
عندما �س =  2-قيمة �صغرى حملية مقدارها ق(32 - = )2-
التدريب ()3
توجد قيمة �صغرى حملية عندما �س = 1هي ق(0 = )1
وتوجد قيمة عظمى حملية عندما �س =  1-هي ق(4 = )1-
الأ�سئلة
� )1أ ) توجد قيمة عظمى حملية عندما �س=  1-هي ق(1 =)1-
وتوجد قيمة �صغرى حملية عندما �س=  1هي ق(1- =)1
ب) توجد قيمة عظمى حملية عندما �س=  0هي ل(2 =)0
وتوجد قيمة �صغرى حملية عندما �س=  1هي ق(0 =)1
جـ) هـ(�س) متزايد على ح � ،إذن ال توجد قيم ق�صوى حملية.
د) توجد قيمة عظمى حملية = ك ( 256 = ) 2-
3
27
وتوجد قيمة �صغرى حملية ك(0 =)2
� )2أ ) توجد قيمة عظمى حملية = ق (8 =)0
ب) توجد قيمة �صغرى حملية = ق (4 =)0
جـ) توجد قيمة �صغرى حملية = ق (4- =)0
وتوجد قيمة عظمى حملية = ق (4 =)1-
� )3أ ) الأعداد احلرجة5 ،2 :
ب) ق متزايد يف الفرتة [  ،]5 ،2ومتناق�ص يف الفرتتني ،]2 ، ∞ -( :و[.)∞ ،5
جـ) توجد عندما �س= 2قيمة �صغرى حملية =ق()2
وتوجد عندما �س= 5قيمة �صغرى حملية= ق(.)5
� )4أ = 12
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الف�صل الثالث :تطبيقات.
�أوًال:

تطبيقات على القيم الق�صوى.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات
 -ي�ستخدم القيم الق�صوى يف حل م�سائل تطبيقية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
�أكرب ما ميكن� ،أقل ما ميكن.

التكامل الر�أ�سي
-كتاب الريا�ضيات ،ال�صف العا�رش ،االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)148-142

التعلم القبلي
تكوين املعادالت وحلها ،م�ساحة امل�ستطيل وحميطه ،م�ساحة املثلث ،حجم متوازي امل�ستطيالت ،حجم
املكعب.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،ا�سرتاتيجية بوليا حلل امل�س�ألة.
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بمراجعة الطلبة يف مفهوم كل من :املحيط ،وامل�ساحة ،واحلجم ،ثم توزيعهم �إلى
جمموعات ،ثم ر�سم الأ�شكال الهند�سية ،ثم تكليف �أفراد كل جمموعة كتابة جزء من القوانني للأ�شكال
الواردة �أعاله ،ثم مناق�شتهم فيها.
 -2مناق�شة الطلبة يف املثال ( )1با�ستخدام ا�سرتاتيجية بوليا حلل امل�س�ألة الريا�ضية (فهم امل�س�ألة ،التخطيط
للحل ،تنفيذ احلل ،التحقق من �صحة احلل �أو معقوليته).
 -3عر�ض خطوات �إيجاد القيم الق�صوى يف امل�سائل ،وتطبيقها بالطريقة اجلزئية بنا ًء على املثال ال�سابق.
 -4التو�ضيح للطلبة �أن عبارة (�أكرب ما ميكن ) تعني البحث عن القيمة العظمى ،ثم مراجعتهم يف اختبار
امل�شتقة الأولى واختبار امل�شتقة الثانية.
 -5تكلي��ف الطلبة ح��ل التدريب (� )1ضم��ن مجموعات ،ومتابعته��م يف �أثناء ذلك ،ث��م اال�ستماع �إلى
الإجاب��ات ،ثم مناق�شتها على الل��وح ال�ستنتاج �أن ح�ساب القيم الق�ص��وى يف امل�سائل يتطلب تكوين
عالقة ذات متغري واحد ،وهي عالقة م�ساندة جندها من املعطيات الوارد ذكرها في امل�س�ألة.
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 -6مناق�شة الطلبة يف املثال ( )2عن طريق طرح الأ�سئلة ,وت�أكيد �أهمية الر�سم يف حل امل�س�ألة.
 -7مناق�شة الطلبة يف بقية الأ�سئلة والتدريبات بالأ�سلوب نف�سه.
 -8ختم الدر�س بتكليف الطلبة حل الأ�سئلة ب�صورة فردية.

�أخطاء �شائعة
مييز بع�ض الطلبة بني املحيط وامل�ساحة ،وميكن عالج ذلك با�ستخدام الر�سم واملح�سو�سات ،وحتديد
قد ال ِّ
امل�صطلحات التي ت�شري �إلى كل منهما ،مثل :ال�سياج ،والتبليط ،و�إطار ال�صورة.

الفروق الفردية
عالج
 ما العددان ال�صحيحان املوجبان اللذان جمموعهما  10وحا�صل �رضبهما �أكرب ما ميكن؟�إثـراء
	�أب جـ مثلث قائم الزاوية يف ب� ،إذا علمت �أن� :أ ب =  - 4ب جـ ،فجد �أكرب م�ساحة ممكنة لهذا املثلث.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي (.)3-3
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
العددان10 ،10 :
التدريب ()2
الأبعاد75 :م 150،م.
الأ�سئلة
)1
العددان20 ،40 :
)2
�أبعاد الورقة�4 :سم�8 ،سم.
)3
�أبعاد النافذة1.5 :م1.5 ،م.
)4
�س=�2سم.
)5
م= 1
�ص=
×
�س
�40 ( 1س� -س)2
2
2
توجد قيمة عظمى عندما:
�س=�20سم
�ص=�20سم

∴ �أكرب م�ساحة ممكنة للمثلث هي�200سم.2
)6
)4 + 36
م = (�س � ( )4 +س
عندما �س = 6م� ،ص = 6م تكون م�ساحة الربكة �أقل ما ميكن.
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الف�صل الثالث :تطبيقات.
ثان ًيا:

تطبيقات اقت�صادية على التفا�ضل.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 -ي�ستخدم القيم الق�صوى يف حل م�سائل اقت�صادية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
التكلفة الكلية ،التكلفة احلدية ،الإيراد الكلي ،الإيراد احلدي ،الربح ،الربح احلدي.

التكامل الر�أ�سي

 -كتاب الريا�ضيات ،ال�صف العا�رش  ،االقرتانات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)153-149

التعلم القبلي
الربح = الإيراد الكلي  -التكلفة الكلية� ،إيجاد القيم الق�صوى لالقرتان.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهوم كل من :الربح  ،والإيراد ،والتكلفة عن طريق عر�ض املثال
الآتي ومناق�شته:
قر�شا:
قر�شا ،ثم باعها كلها مببلغ ً 75
ا�شرتى �أحمد � 3أقالم ،ثمن كل منها ً 20
قر�شا دفع �أحمد ثم ًنا للأقالم؟
• كم ً
(تقدمي مفهوم التكلفة الكلية).
• بكم قر�شً ا باع �أحمد الأقالم؟
(تقدمي مفهوم الإيراد الكلي).
قر�شا ربح �أحمد؟ كيف عرفت ذلك؟
• كم ً
(تقدمي مفهوم قانون الربح).
 -2عر�ض امل�س�ألة الوارد ذكرها يف مقدمة الدر�س ،وبيان �أن التكلفة الكلية تعتمد على جزء ثابت ،وعلى جزء
متغري تب ًعا لعدد الوحدات املنتجة ،و�أن معدل تغري التكلفة بالن�سبة �إلى عدد الوحدات املنتجة (امل�شتقة الأولى
القرتان التكلفة الكلية) هو التكلفة احلدية .ثم تقدمي مفهومي الإيراد احلدي والربح احلدي بالأ�سلوب نف�سه.
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 -3مناق�شة الطلبة يف �أمثلة الدر�س ال�ستنتاج �أن عبارة (الربح �أكرب ما ميكن) تعني �إيجاد القيم العظمى
املحلية القرتان الربح ،و�أن عبارة (التكلفة �أقل ما ميكن) تعني �إيجاد القيم ال�صغرى املحلية القرتان
التكلفة ،ثم تذكريهم ب�إجراءات �إيجاد القيم الق�صوى.
 -4تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،ثم الطلب �إليهم حل التدريب ( ،)1والتدريب ( ،)2ثم متابعتهم يف �أثناء
تو�صل �أفرادها �إلى الإجابات ال�صحيحة.
ذلك ،وتعزيز �أكرث املجموعات تعاو ًنا التي َّ
 -5ختم الدر�س بتوزيع بطاقة اخلروج ( )6-2على الطلبة.

الفروق الفردية
عالج
أ�سبوعيا تعطى باالقرتان:
	�إذا كانت التكلفة الكلية لإنتاج �س من الأجهزة �ًّ
ق(�س) = � 0.4 - 600س � 200 +س 2دينار ،فجد اقرتان التكلفة احلدية.
�إثراء
أ�سبوعيا تعطى بالعالقة:
	�إذا كانت التكلفة الكلية لإنتاج �س من الأجهزة �ًّ
دينارا ،فما عدد الوحدات التي يجب
ك(�س)= �25س ،150 +وبيع اجلهاز الواحد مببلغ 285
ً
أ�سبوعيا لتحقيق �أكرب ربح ممكن؟
�إنتاجها وبيعها �
ًّ

�أخطاء �شائعة

مييز بع�ض الطلبة بني الإيراد الكلي والإيراد الناجت عن بيع قطعة واحدة با�ستخدام قانون الربح؛ لذا
قد ال ِّ
يتعينَّ تدريبهم على القراءة الدقيقة للم�سائل االقت�صادية ،وتربير الإجراءات.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
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�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي (حلل امل�س�ألة) (.)3-3
�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (.)6-2
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة.

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
عدد الوحدات التي جتعل الربح �أكرب ما ميكن هو  5وحدات.
التدريب ()2
يكون الربح �أكرب ما ميكن عندما �س=  75جها ًزا.
الأ�سئلة
 )1الربح احلدي َر(�س) = �2س 80 -
 )2يكون �أكرب ربح عندما �س = 100جهاز.
َ )3ر(�س) = �2 -52س
 )4يكون �أكرب ربح عندما �س = � 4سلع.
 )5يكون �أكرب ربح عندما �س =  248ثالجة.
َ )6ر(�س) = � 0.4 - 20س
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�إجابات �أ�سئلة الوحدة
 )1ت( 36 = )3م/ث.2
 )2م = 2
� )3أقل تكلفة ممكنة عندما تكون �أبعاد قطعة الأر�ض50 :م ،و75م.
)4

أ� ) االقرتان ق متزايد يف الفرتة [ ،] 4 ،0ومتناق�ص يف الفرتتني ،]0 ،∞ - ( :و [.)∞ ،4
ب) القيمة ال�صغرى املحلية لالقرتان ق = ق( ،0 = )0والقيمة العظمى املحلية لالقرتان ق = ق(32 =)4

َ )5ر(�س) =�0.6 - 60س
)6

أ� ) يوجد لالقرتان ق قيمة �صغرى حملية = ق( ،15- = )2وقيمة عظمى حملية ق(12- = )1-
ب) القيمة ال�صغرى املحلية لالقرتان ق = ق( ،5 = )1والقيمة العظمى املحلية له = ق(9 = )1-
� )7ص =�16س 12 -
 )8العددان ،)25( :و(.)25
دينارا.
َ )9ك(ً 120 = )20

� )10س=� ،2س= . 2
3
)11

رقم الفقرة
رمز الإجابة ال�صحيحة
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1–3
النتاج :ي�ستخدم تف�سري امل�شتقة الفيزيائية يف حل م�سائل عملية.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يجد ال�رسعة اللحظية عند زمن معطى.

2

يجد الت�سارع اللحظي عند زمن معطى.

3

يجد ال�رسعة اللحظية �إذا �أعطي الت�سارع اللحظي.

4

يجد الت�سارع اللحظي �إذا �أعطيت ال�رسعة اللحظية.

5

ي�ستخدم مفهوم انعدام ال�رسعة.

نعم

ال
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2–3
�سلم التقدير
م�ؤ�رش الأداء

الرقم
1

يجد امل�شتقة الأولى.

2

يجد النقط احلرجة.

3

يحدد فرتات التزايد.

4

يحدد فرتات التناق�ص.

5

يطبق اختبار امل�شتقة الأولى لتحديد القيم الق�صوى.

6

يطبق اختبار امل�شتقة الثانية لتحديد القيم الق�صوى.

7

ي�صنف القيم الق�صوى �إلى عظمى و�صغرى.

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

ممتاز� :إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،يف زمن �أقل من الزمن املحدد ،من دون م�ساعدة.
جدا� :إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة� ،ضمن الوقت املحدد ،مب�ساعدة ب�سيطة.
جيد ًّ

جيد� :إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،ووقت �أكرث من املقرر ،وم�ساعدة من الآخرين.
�ضعيف� :إذا مل ينجز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة.
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�ضعيف

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي (.)3-3
حل امل�س�ألة
الرقم
1

م�ؤ�رش الأداء

متميز ()4

يفهم امل�س�ألة ،وي�ضع خطة يفهم امل�س�ألة،
وي�ضع خطة
للحل ،وينفذها مبهارة،
ويتحقق من �صحة احلل .للحل ،وينفذها
مبهارة ،ويتحقق
من �صحة احلل.

بارع ()3

متدرب ()2

مبتدئ ()1

فهما
يبدي ً
للم�س�ألة،
وي�صمم
خطة حللها،
وينفذها.

فهما
يبدي ً
للم�س�ألة،
وي�صمم خطة
حللها.

ال يبدي
وا�ضحا
فهما
ً
ً
للم�س�ألة.
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
التزايد والتناق�ص
 )1حدد فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتانات الآتية:
�أ ) ق(�س) = �3 - 6س
ب) هـ(�س) = �س�5 + 2س 6 +
جـ) م(�س) = 8
معتمدا الر�سم الآتي الذي ميثل منحنى االقرتان ق ،حدد فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتان ق(�س).
)2
ً

ال�شكل (.)2-3
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة.
 )1يتحرك ج�سيم وفق العالقة ف(ن)= ن12-3ن ،8+2حيث ن :الزمن بالثواين ،ف امل�سافة التي
يقطعها اجل�سيم بالأمتار .جد ت�سارع اجل�سيم عندما تنعدم �رسعته.
� )2إذا كان ق(�س) = �س�(2س ،)9 -فجد:
�أ ) فرتات التزايد وفرتات التناق�ص ملنحنى االقرتان ق(�س).
ب) القيم العظمى والقيم ال�صغرى لالقرتان ق(�س) (�إن ُو ِجدت).
جـ ) قيم �س احلرجة.
دينارا� .إذا كانت التكلفة الكلية بالدنانري
 )3يبيع �أحد امل�صانع الوحدة الواحدة من �سلعة معينة ب�سعر (ً )70
2
دينارا,
لإنتاج (�س) وحدة من هذه ال�سلعة �
أ�سبوعيا تعطى بالعالقة :ك(�س)=� 0.6س �10+سً 50+
ًّ
فجد الربح احلدي.

 )4با�ستخدام اختبار امل�شتقة الثانية ,جد القيم العظمى والقيم ال�صغرى (�إن ُو ِجدت) لالقرتان:
ق(�س)= �س�3 - 3س�9 - 2س5 +
� )5إذا كان ق(�س) = �س(�4س ,2)5 -فجد معادلة املما�س ملنحنى االقرتان ق(�س) عندما �س=0
� )6إذا كان ك(�س) = �6س 10 + 2اقرتان التكلفة الكلية لإنتاج �س قطعة من �سلعة ما ،فجد التكلفة احلدية
لإنتاج ( )100قطعة من هذه ال�سلعة.

� )7إذا كان ق(�س) = (�2س ,5)3-فجد قيمة �س التي جتعل ق(�س) = 10
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الف�صل الدرا�سي
الثاين

الوحدة الرابعة

التكامل وتطبيقاته
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الف�صل الأول :التكامل.
� اً
أول:

التكامل غري املحدود.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف مفهوم التكامل غري املحدود وعالقته بالتفا�ضل. يتعرف خ�صائ�ص التكامل غري املحدود. -يجد التكامل غري املحدود القرتانات معينة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

التكامل غري املحدود ورمزه ،ثابت التكامل.

التكامل الر�أ�سي

 كتاب الريا�ضيات ،ال�صفان :العا�رش واحلادي ع�رش  ،كثريات احلدود. -كتاب الريا�ضيات ،ال�صف احلادي ع�رش ،تب�سيط التعابري اجلربية.

التعلم القبلي

كثريات احلدود� ،رضب املقادير اجلربية ،تب�سيط
التعابري اجلربية ،التفا�ضل.

م�صادر التعلم

 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)167-160

استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (فكرِ -
انتق زميلاً � -شارك ،التعلم التعاوين
اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي:
• جد قاعدة االقرتان الذي تعطى م�شتقته بالقاعدةَ :ق (�س) = �2س 1 +
 -2اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى مفهوم التكامل غري املحدود ورمزه ،ثم
كتابته على اللوح ،ثم �س�ؤالهم:
• ما العالقة بني التكامل والتفا�ضل؟
 -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها.
 -4مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1ثم عر�ض �أمثلة م�شابهة على اللوح ،ثم الطلب �إليهم حل التدريب ()1
با�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكرِ -
انتق زميلاً � -شارك).
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 -5الرتكي��ز عل��ى العالقة بني التكامل والتفا�ض��ل ،وا�ستخدامها يف ا�ستنتاج قواع��د التكامل املحدود،
بحي��ث يكتب املعلم تكامل الع��دد الثابت (�أ) ،ثم ي�س�أل الطلبة :ما االق�تران الذي م�شتقته ت�ساوي
(�أ)؟ ث��م ي�ستمع لإجاباتهم ،ثم يكتب القاعدة على اللوح .وتكرر العملية ال�ستنتاج قواعد التكامل
غري املحدود.
 -6مناق�شة الطلبة يف ن�شاط ( فكر وناق�ش) يف ال�صفحة (.)162
 -7مناق�ش��ة الطلب��ة يف حل املثال ( ،)2ثم توجيههم �إلى ح��ل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -8مناق�شة الطلبة يف خ�صائ�ص التكامل غري املحدود يف ال�صفحة ( ،)163وذكر مثال على كل حالة،
ثم الطلب �إليهم ذكر �أمثلة على كل قاعدة.
 -9كتابة املثال ( )4على اللوح ،ثم �س�ؤال الطلبة:
• كيف ميكن �إيجاد هذا التكامل؟
• هل يتوزع التكامل يف حالة ال�رضب؟
 -10اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،ثم تذكريهم بالقواعد اخلا�صة بالتكامل ،و�أن
التكامل ال يتوزع على ال�رضب �أو الق�سمة.
 -11تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
 -12توجيه �أفراد املجموعات �إلى حل التدريبني ( ،)4و ( ،)5ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -13مناق�شة الطلبة يف ن�شاط (فكر وناق�ش) يف ال�صفحة (.)165
ُـح ُّل فيه بع���ض �أ�سئلة الدر���س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخ��ر يف ال�صف،
 -14تكلي��ف الطلب��ة بواجب بيت��ي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -15ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
د

�أخطاء �شائعة
قد يعتقد بع�ض الطلبة �أن هـ(�س) ق(�س) �س = هـ(�س) �س * ق(�س) �س؛ لذا يجب لفت انتباههم
�إلى �أن التكامل ال يتوزع على ال�رضب �أو الق�سمة.
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الفروق الفردية
عالج
 جد ناتـج ما ي�أتي:� 5 )1س
�إثراء

� )2س� 3س �2 )3س (�س� )1-س.

 )1جد ناتـج �( 3س � 2)1 +س.
�س
� )2إذا كان االقرتانان قَ ،ق قابلني لال�شتقاق ،وكان ًق(�س)= �8س  ،3 -وكان َق( 1 =)0ق(،4= )1
فجد قاعدة االقرتان ق.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي)� .أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-4
�أداة التقومي :قائمة الر�صد لتقومي العمل التعاوين (.)5-2
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.

126

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
�ص 5-
�س = 2
التدريب ()2
� )1س +جـ
� 1 )2س+ 4جـ
4
� 1- )3س+ 4-جـ
4
2
� 3 )4س+ 3جـ
التدريب ()3
� )1س� 12- 3س +جـ
4
� 2 )2س - * 3- 2جتا�س +جـ = �2س3+ 2جتا�س +جـ
التدريب ()4
4
� 3 )1س�6+ 3س�9+ 2س +جـ
� 3 3س� 3 3- 8س+ 5جـ
8 )2
1
� 2 )3س�5+ 2س +جـ
1
� 3 )4س�2- 3س�16+ 2س +جـ
التدريب ()5

�س�3- 3س�5+ 2س 7+
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الأ�سئلة
� 1س +جـ
 )1أ� ) 2
1
جـ) �2س � 3 -س+ 3جـ
1هـ) � 3س+ 6جـ
� 10س6 3
)2
 7أ� ) 3
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د ) �س+ 3جـ
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7
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3
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�ص 21
�ص = �4س 1+
=
إن
�
ف
=،5
�س
عندما
ومنه:
،
�س
�س
5
�س

 )4ق(�س)= �3س�2- 2س�5+ 4س 6 +
َ )5ع(�س)= �18س�6- 2س  ،6+ومنهَ :ع(18 =)1
 )6ق(�س)= �س�5- 2س  ،10+ومنه :ق(6 =)1
 )7ق(�س)= �9س�5- 2س�+ 3س ،13- 4ومنه :ق(8- =)1
ق(�س)= � 1س�6 + 2س � 8 +س17 + 3
)8
6
3
2
3
� 3س� - 4س + 2جـ
 )9ل(�س) = �2س 2 -
ل( -)3ل(243 - 54 ( = ) 1
(2
جـ)
+9
+1 - 3جـ)
2
2
76- = 12- 44 = 240
= 2 - 44
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الف�صل الأول :التكامل.
التكامل املحدود.
ثان ًيا:

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم التكامل املحدود على الفرتة [ �أ  ،ب ]. -يح�سب التكامل املحدود القرتانات معطاة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
التكامل املحدود (

ب

�أ

) ،احلد العلوي للتكامل املحدود ،احلد ال�سفلي للتكامل املحدود.

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صفان :العا��شر واحلاديع�رش ,كثريات احلدود.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)171-168

التعلم القبلي
التحليل �إلى العوامل ،قواعد التكامل غري املحدود.
استراتيجيات التدريس

انتق اً
زميل � -شارك)� ,أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات ( فكرِ -
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف قواعد التكامل املحدود.
 -2تو�ضيح مفهوم التكامل املحدود ،وعالقة التكامل غري املحدود بالتكامل املحدود.
 -3كتابة التعريف يف ال�صفحة (  )168على اللوح ،ثم تكليف بع�ض الطلبة قراءته.
 -4مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)1و( ،)2ثم الطلب �إليهم تنفيذ الن�شاط (فكر وناق�ش) يف ال�صفحة ( .)169
 -5تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغدية الراجعة لهم.
 -6تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات.
 -7تكليف �أفراد املجموعات حل التدريبني ( ،)2و( ،)3ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -8تكليف �أحد �أفراد املجموعات عر�ض احلل ،م�ستخد ًما �أ�سلوب احلوار واملناق�شة لتو�ضيحه.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -9تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10ختم الدر�س بتوجيه الطلبة �إلى تعبئة �سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1
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د

�أخطاء �شائعة
قد يخطئ بع�ض الطلبة عند ح�ساب قيمة تكامل حمدود بالتعوي�ض؛ يف احلد ال�سفلي للتكامل � اً
أول ،وطرح
قيمة التعوي�ض منه يف احلد العلوي.

الفروق الفردية
عالج
 )1جد قيمة

2

0

(�6س� + 2س) �س.
5

� )2إذا كان ق( ، 4 = )1ق( ،12 = )5فجد َق(�س) �س.
1
�إثراء
1

� -إذا كان ق( ،4 = )1ق( ،2 = )0فجد

0

(

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (� ،)6-1سلم التقدير (.)1-4
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)

�س�6 + 2س
َ + 7ق(�س) �س.�س 1-

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
12- = )1

6 = )2

التدريب ()2

=8

التدريب ()3

ب = 2- ، 2
الأ�سئلة

)1
�أ ) 10-

ب) 9-
16

جـ ) 8

د )8

 )2م= 4
28 )3
� )4صفر.
)5

�أ ) 9-
2

62ب) 3

جـ) 12-
 )6ق(4- =)2
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الف�صل الأول :التكامل.
ثال ًثا:

خ�صائ�ص التكامل املحدود.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف خ�صائ�ص التكامل املحدود. -ي�ستخدم خ�صائ�ص التكامل املحدود يف �إيجاد تكامالت معطاة.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

خ�صائ�ص التكامل املحدود ،اخل�صائ�ص اخلطية ،خ�صي�صة الإ�ضافة.

التكامل الر�أ�سي

 كت��اب الريا�ضيات ،ال�صف��ان :العا�رش واحلاديع�رش ،كثريات احلدود.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)177-172

التعلم القبلي

التكامل غري املحدود ،التكامل املحدود.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين
اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بتوزيع الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ،تت�ألف كل منها من ( )6-4طالب ،ثم
تكليفهم حل �أ�سئلة الن�شاط ( )1يف ال�صفحة ( ،)172ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،وتعزير ال�صحيح
منها ،ثم كتابة اخل�صائ�ص اخلطية على اللوح.
 -2مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -3تكليف �أفراد املجموعات حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -4تكليف �أفراد املجموعات حل �أ�سئلة الن�شاط ( )2يف ال�صفحة ( ،)173ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،ثم
كتابة اخل�صائ�ص على اللوح.
 -5مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -6تكليف الطلبة حل التدريبني ( ،)3( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم
مناق�شتهم يف الإجابات على اللوح.
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 -7مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)3وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -8تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)4والتجول بينهم للإر�شاد ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -9تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10ختم الدر�س بتوزيع بطاقة اخلروج ( )6-2على الطلبة.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة عند تبديل حدود التكامل ،وذلك بعدم تغيري �إ�شارة الناجت.

الفروق الفردية
عالج
 �إذا كان�إثراء

5

2
3

� -إذا كان

1-

الثابت ب.

ق(�س) �س=  ،3فجد

ق(�س) �س =،2

0

3

2

5

ق(�س) �س.

( ق(�5س)  +ب)

�س=،1

1-

0

3ق(�س) �س=  ،35فجد قيمة

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ( التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير ( ،)1-4بطاقة اخلروج (.)6-2
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
25 )1
2

10 )2

التدريب ()2
30- )1

11 )2

التدريب ()3
10 )1
التدريب ()4
 )1م = 2-

 )2ن =  ،2ن = 1

الأ�سئلة
)1
�أ ) 18-

ب) 10-

جـ ) 13-
)2
�أ ) 8

ب) 9-

)3
أ� = 2-
)4
م =  ،3م = 2-
)5
 7لأن

4

1

ق(�س) �س = 2

)6
ل

(�س� -2س)  ،6 = 0ومنه :ل =  ،3ل = 2-
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الف�صل الأول :التكامل.
راب ًعا:

التكامل بالتعوي�ض.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات
 -يجد التكامل با�ستخدام طريقة التكامل بالتعوي�ض.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
التكامل بالتعوي�ض.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم

 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�صف��ان :العا�رش واحلادي  -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)184-178ع�رش ،كثريات احلدود.

التعلم القبلي
قواعد اال�شتقاق ،التكامل املحدود.
استراتيجيات التدريس

انتق اً
زميل
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم يف جمموعات ( فكر ِ -
 �شارك ،العمل التعاوين اجلماعي)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).�إجراءات التنفيذ

 -1التمهيد للدر�س بمراجعة الطلبة يف كيفية �إيجاد امل�شتقة الأولى القرتان معطى با�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة،
تعرف طريقة ح�ساب تكامل اقرتان معطى عن طريق التكامل بالتعوي�ض ،ثم كتابة القاعدة على اللوح.
ثم ُّ
 - 2مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم ،ثم �س�ؤالهم:
• •هل ميكن حل املثال بطريقة �أخرى؟
 -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها ،وتعزيز ال�صحيح منها.
 -4تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ,ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -5مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 - 6توزيع الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ،تت�ألف كل منها من (  )6-4طالب.
 -7تكليف �أفراد املجموعات حل التدريب ( ،)3ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم،
وتعزيز �أفراد املجموعات الذين �أجابوا �إجابة �صحيحة.
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 -8تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)4ثم مناق�شتهم يف اال�ستنتاج الذي تو�صلوا �إليه ،ثم عر�ض القاعدة
يف ال�صفحة ( )182على اللوح ل�رشحها.
 -9مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)3وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم ،ثم تكليفهم
حل التدريب ( )5فرادى ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شتهم يف
الإجابات على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع���ض �أ�سئلة الدر���س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخ��ر يف ال�صف،
 -10تكلي��ف الطلب��ة بواجب بيت��ي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -11ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :متى ت�ستخدم طريقة التعوي�ض يف �إيجاد التكامل؟ ملاذا ُ�س ِّميت طريقة
التكامل بالتعوي�ض بهذا اال�سم؟
د

�أخطاء �شائعة
 قد يقوم بع�ض الطلبة عند �إجراء التعوي�ض يف التكامل املطلوب ب�إبقاء املتغري الأ�صلي(�س) مع املتغري(�ص)؛ لذا يجب تنبيههم ل�رضورة �إيجاد �س بداللة �ص قبل عملية التعوي�ض بالتكامل.
 -قد يخطئ بع�ض الطلبة بعدم ا�ستبدال حدود التكامل عند التعوي�ض ،وتعوي�ض حدود التكامل كما هي.

الفروق الفردية
عالج
3جا(�2س � ) 5 +س.

 )1جد
1

 )2جد

1-

�س �س5 + 2

�س.

�إثراء
� -إذا علمت �أن ق( ،4 = )1ق( ،2 = )0فجد
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريبات
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�صفرا.
ب)
ً
�صفرا.
د)
ً

الف�صل الثاين :تطبيقات التكامل.
� اً
أول:

تطبيقات هند�سية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات
 -يحل م�سائل هند�سية با�ستخدام التكامل.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
ميل املما�س وعالقته بالتكامل.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم

 -كتاب الريا�ضيات ،ال�صف التا�سع ،ميل امل�ستقيم - .الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)188-185

التعلم القبلي
ميل املما�س ،قواعد التكامل غري املحدود.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ( الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي ).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف ميل املما�س وعالقته بامل�شتقة ،وقواعد التكامل غري املحدود.
 -2طرح م�س�ألة الدر�س على اللوح ،ثم �س�ؤال الطلبة:
• كيف ميكن �إيجاد قاعدة االقرتان؟
 -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى حل ال�س�ؤال ،ثم مناق�شة احلل على اللوح.
 -4تق�سيم الطلبة �إلى ( )4جمموعات.
 -5تكليف �أفراد كل جمموعة حل ال�س�ؤالني ( ،)1و( )2يف ال�صفحة ( ،)188ومتابعتهم يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،وكتابة قاعدة كل اقرتان على اللوح.
 -6مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -7تكليف �أفراد املجموعات حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم،
ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -8تعيني واجب بيتي من �أ�سئلة الدر�س ،ثم مناق�شة الإجابات يف احل�صة التالية ،وتكليف الطلبة حل بقية
الأ�سئلة فرادى يف ال�صف.
 -9ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
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الفروق الفردية
عالج
	�إذا كان ميل املما�س ملنحنى االقرتان ق عند النقطة (�س� ،ص) ي�ساوي (�4س  ،3)2 -فاكتب قاعدةعلما ب�أنه مير بالنقطة (.)8 ،1
االقرتان قً ،
�إثراء
1
 ،فاكتب
	�إذا كان ميل املما�س ملنحنى االقرتان ق عند النقطة (�س� ،ص) ي�ساوي�س�6 +2س 9 +
علما ب�أنه مير بالنقطة (.)1 ،1
قاعدة االقرتان قً ،
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
ق(�س) = �س� - 2س
التدريب ()2
ق (185 = )14
الأ�سئلة
)1

2
� 9س5 + 4
ق(�س) = �6س � -س 4 +
)2
3
�( 3س2 - 2) 8 + 2
ق(�س) = 2

 )3ق(8 + 5)9( = )1
 )4ل(�س) = �4س�2 - 2س3 + 3
 )5هـ(7- = )2
140

�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-4
�أداة التقومي� :سلم التقديراللفظي (.)3-3

الف�صل الثاين :تطبيقات التكامل.
ثان ًيا:

تطبيقات فيزيائية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات
 -يحل م�سائل فيزيائية با�ستخدام التكامل.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

الت�سارع ،ال�رسعة ،امل�سافة ،التكامل.

التكامل الر�أ�سي

م�صادر التعلم

 التطبيق��ات الفيزيائي��ة يف الريا�ضي��ات ملختلف  -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)192 -189ال�صفوف.

التعلم القبلي

ال�رسعة ،الت�سارع ،قواعد التكامل غري املحدود.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهومي ال�رسعة والت�سارع ،وعالقة كل منهما بامل�شتقة ،وقواعد
التكامل غري املحدود.
 -2عر�ض املثال ( )1على الطلبة ،ثم �س�ؤالهم:
• كيف ميكن �إيجاد موقع اجل�سم؟
• ماذا نعني باملوقع؟
 -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم فيها للتو�صل �إلى حل املثال ،ثم مناق�شة احلل على اللوح.
 -4تق�سيم الطلبة �إلى ( )4جمموعات.
 -5تكليف �أفراد كل جمموعة حل التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم
مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -6مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -7تكليف �أفراد املجموعات حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم،
ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
141

ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -8تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9ختم الدر�س بعمل اختبار ق�صري.

الفروق الفردية
عالج
 يتحرك ج�سيم على خط م�ستقيم� .إذا كانت �رسعته بعد ن ثانية ع (ن) = (4ن )8 +م /ث ،فجدعلما ب�أن موقعه االبتدائي ف( )0هو 3م.
امل�سافة التي يقطعها بعد ن ثانيةً ،
�إثراء
 يتحرك ج�سيم على خط م�ستقيم� .إذا كان ت�سارعه بعد ن ثانية ت (ن) = (ن ( )3 +ن  )1+م /ث،2علما ب�أن �رسعته االبتدائية ع( )0هي
فجد امل�سافة التي يقطعها بعد مرور  3ثوانٍ من بدء احلركةً ،
5م/ث ،وموقعه االبتدائي ف( )0هو 2م.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-4

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
 )1ف(ن) = ن5 + 2ن  ، 3 +ومنه :ف(17 = )2م.
 )2ف(ن) = (2 + 1ن) ، 4 + 3ومنه :ف(31 = )1م.
التدريب ()2
 )1ع(ن) = 12ن  ، 5 +ومنه :ع( 53 = )4م /ث.
 )2ف(ن) = 6ن5 + 2ن  ، 3 +ومنه :ف( 72 = )3م.
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الأ�سئلة
)1
ف(ن) = 6جا(2ن + )1-جـ  ،حيث جـ ثابت.
)2
ف(ن) = 2ن8+ 2ن 2+
ومنه :ف(66 = )4م.
)3
�أ ) ع(ن) = 2-1(6-ن)8 + 4
ومنه :ع(2 = )1م /ث.
3
12
5
(2-1ن)
+
8+ن
ب) ف(ن) = 5
5
3
12
ومنه :ف () 5 + 16+ 5)3-( 5 ( = )2م.
)4
1
�أ ) ف(ن) = (4ن 2 - 3ن - 2ن +جـ) م ،حيث جـ ثابت.
ب) ف(35 = )2م.
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الف�صل الثاين :تطبيقات التكامل.
ثال ًثا:

امل�ساحة.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 -يجد م�ساحة املنطقة املغلقة املح�صورة بني منحنى اقرتان معني وحمور ال�سينات با�ستخدام التكامل املحدود.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
م�ساحة املنطقة املح�صورة.

التكامل الر�أ�سي
	�إيج��اد م�ساحات الأ�ش��كال املنتظمة با�ستخدامقوانني حمددة يف ال�صفوف ال�سابقة.

م�صادر التعلم

 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)200-193

التعلم القبلي
قوانني �إيجاد م�ساحات الأ�شكال املنتظمة ،التكامل املحدود.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة)� ,أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بمراجعة الطلبة يف قوانني م�ساحة الأ�شكال املنتظمة (امل�ستطيل ،املثلث ،الدائرة.)... ،
 -2تكليف الطلبة قراءة امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية الدر�س ،ثم ربطها مبو�ضوع التكامل لتقدمي فكرة
الدر�س الرئي�سة ،وتو�ضيح الأ�شكال املر�سومة يف الكتاب املدر�سي.
 -3مناق�شة الطلبة يف الأمثلة ( ،)1و( ،)2و( ،)3و( ،)4وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من
فهمهم.
 -4تق�سيم الطلبة �إلى ( )6جمموعات .
 -5تكليف �أفراد كل جمموعة حل �س�ؤال واحد من �أ�سئلة التدريب ( ،)1ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم ،ثم املقارنة بني �إجابات كل جمموعة ،ثم مناق�شتها على اللوح ،مع الرتكيز على �أهمية
فح�ص �أ�صفار االقرتان ،ومالحظة وجود كل �صفر منها يف الفرتة املعطاة؛ ملا يرتتب عليها يف �أثناء احلل.
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 -6تكلي��ف �أفراد املجموعات ح��ل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف �أثناء ذل��ك ،وتقدمي التغذية الراجعة
لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -7تكليف �أحد �أفراد املجموعات عر�ض �إجابة جمموعته؛ ملناق�شتها مع بقية املجموعات.
ُـح ُّ
��ل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر���س ،و ُي َح ُّل بع�ضه��ا الآخر يف ال�صف،
 -8تكلي��ف الطلب��ة بواج��ب بيتي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9مناق�ش��ة الطلب��ة يف التدري��ب ( )3لبي��ان �أهمية العالقة ب�ين امل�ساحة والر�سم البي��اين للمنحنى ،ثم
تكليفهم حل ال�س�ؤال ( )4يف ال�صفحة (.)200
 -10ختم الدر�س بتكليف الطلبة تعبئة بطاقة اخلروج (.)6-2

�أخطاء �شائعة
 قد يخطئ بع�ض الطلبة يف ح�ساب م�ساحة منطقة حم�صورة بني منحنى اقرتان وحمور ال�سينات يف الفرتة[�أ  ،ب ] ،وذلك بح�ساب قيمة امل�ساحة بال�سالب ،وهذا اخلط�أ ناجت عن عدم �إيجاد تكامل القيمة املطلقة
لالقرتان ،وال�صحيح هو �إيجاد تكامل االقرتان.
 قد ال ينتبه بع�ض الطلبة �إذا كان �صفر االقرتان ق(�س) �ضمن الفرتة املعطاة؛ فال يقومون بتجزئة امل�ساحة�إلى تكاملني.
 قد يخطئ بع�ض الطلبة بر�سم االقرتانات من الدرجة الثانية ،بحيث ير�سمون جز ًءا من االقرتان ،وهذااجلزء قد يقطع حمور ال�سينات يف نقطة واحدة ،فال ي�ستطيعون حتديد املنطقة املراد �إيجاد م�ساحتها؛ لذا
يجب ا�ستخدام الطريقة ال�صحيحة لر�سم منحنى االقرتان ،وحل املزيد من الأمثلة.

الفروق الفردية
عالج
 اح�سب م�ساحة املنطقة املغلقة املح�صورة بني منحنى االقرتان ق(�س) = �س ،1 - 2وحمور ال�سينات.�إثراء
�	-إذا علمت �أن

3

2-

ق(�س) �س= ، 4-

5

3

ق(�س) �س= ،6

فجد امل�ساحة املح�صورة بني االقرتان ق(�س) وحمور ال�سينات يف الفرتة [ .] 5 ، 2-
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استراتيجيات التقويم وأدواته

�أداة التقومي :بطاقة اخلروج (� ،)6-2سلم التقدير (.)1-4
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (( )5-2العمل التعاوين).

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
�4- 12 ) 1س = 0
2

1

�س = ]2 ،1[ 3

�4= 12س

(�4- 12س) �س = 6

امل�ساحة املطلوبة =  6وحدات مربعة.
�3 ) 2س�12- 2س = 0

�3س(�س 0 = )4-

�س = ]2 ، 0[ 0
�س = 4
2
0

[]2 ، 0

(�3س�12- 2س) �س = 16-

امل�ساحة املطلوبة = | 16 = |16 -وحدة مربعة.
�2- 6 )3س = 0
3
1

3

4

�2 = 6س

�س = ]4 ،1[ 3

(�2- 6س) �س = 4
(�2- 6س) �س = 1-

امل�ساحة املطلوبة = |  5 = 1+ 4= |1- | +|4وحدات مربعة.
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التدريب ()2
(�س �( )3-س 0 = )1+

�س�2- 2س 0 = 3-
�س =� ، 3س = 1-
3

1-

( �س�2 - 2س � )3 -س = 32-
3
3

امل�ساحة املطلوبة =

1-

| ق(�س)| �س =  32وحدة مربعة.
3

التدريب ()3
)1
)2
)3

ب

ق(�س) � .س = -م8- = 1؛ لأن امل�ساحة م 1تقع حتت حمور ال�سينات.

�أ
جـ

ق(�س) � .س = -م5 = 2؛ لأن امل�ساحة م 2تقع فوق حمور ال�سينات.

ب
جـ

�أ

ق(�س) � .س =

ب

�أ

ق(�س) �س +

= 3- = 5+ 8-

 )4م  +م =
2
1

ب

|ق(�س)| �س +

�أ

جـ

جـ

ب

ق(�س) �س

|ق(�س)| �س

ب

=  13 = 5+ 8وحدة مربعة.
الأ�سئلة

2

� )1أ )

1-

� . 12س = 36

امل�ساحة املطلوبة =  36وحدة مربعة.
ب) �2- 5س = 0
2

2-

�2 = 5س

(�2 - 5س) �س = 12

�س 5
= 2

[]2 ،2-

امل�ساحة املطلوبة =  12وحدة مربعة.
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جـ) �3س0 = 3- 2

�3س3 = 2

2-

�س1= 2

�س = ]2- ،4-[ 1- ،1

(�3س� . )3- 2س = 50

4-

2-

امل�ساحة املطلوبة =

| ق(�س)| �س =  50وحدة مربعة.

4-

 )2أ� ) �6 -6س0 = 2

� 6 = 6س

2

�س1= 2

�س = 1 ،1-

] 0 ،2-[ 1 , ] 0 ،2-[ 11-

2-

0

1-

(�6 -6س� .)2س = 8 -
(�6 -6س� .)2س = 4
0

امل�ساحة املطلوبة =
ب) �4س0 = 3

⏐ق(�س)⏐� .س =  12 = 4 + 8وحدة مربعة.

2-

�س = 0

[.] 1 ،1-

0

1-

�4س� .3س = 1-
1

�4س� .3س = 1

0

1

امل�ساحة املطلوبة =

1-

جـ) �3س0 = 48 - 2

⏐ق(�س)⏐� .س =  2 = 1 + 1وحدة مربعة.
�3س48 = 2

�س16 = 2

�س = 4- ،4

] 5 ،3[ 4- , ] 5 ،3[ 4
4

3
5

4

(�3س� .)48 - 2س = 11-
(�3س� .)48 - 2س = 13

امل�ساحة املطلوبة =
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5

3

⏐ق(�س)⏐ �س =  24 = 13 + 11وحدة مربعة.

د ) �-س0 = 4 - 2
1

1-

�س4- = 2

26(�س� ) 4 - 2س =
3
1

امل�ساحة املطلوبة =

1-

� )3أ ) �4س � -س0 = 2
4

0

ال توجد قيمة حقيقية حتقق �س4- = 2

26
⏐ق(�س)⏐ �س =
3

وحدة مربعة.

�س ( � - 4س) =� 0س = 4 ، 0

32
(�4س � -س� ) 2س =
3
4

امل�ساحة املطلوبة =

0

⏐ق(�س)⏐ �س = 32
3

ب ) �4س�12 - 3س0 = 2

�4س�( 2س 0 =) 3 -

وحدة مربعة.
�س =� ، 0س = 3

3

(�س�12 - 3س� ) 2س = 27-

0

3

امل�ساحة املطلوبة =
3

)4

5-

ق(�س) �س =
=

5-

⏐ق(�س)⏐ �س =  27وحدة مربعة.

0
0

3

ق(�س) �س +
م

1

0

- +م

ق(�س) �س
2

م 1تقع فوق حمور ال�سينات
1

 )5م�ساحة النافذة =

1-

= 10 = 3- + 13
م 2تقع حتت حمور ال�سينات

4
2
(� - 1س� )2س =
م
3

التكلفة الكلية = امل�ساحة * تكلفة املرت املربع
20
4
*=5
=
3
3

دينار.
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الف�صل الثالث :االقرتانان اللوغاريتمي الطبيعي والأ�سي الطبيعي وتطبيقاتهما.
� اً
أول:

االقرتانان اللوغاريتمي الطبيعي والأ�سي الطبيعي.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف االقرتانني اللوغاريتمي الطبيعي ،والأ�سي الطبيعي. يجد م�شتقة اقرتان اللوغاريتم الطبيعي. يجد م�شتقة اقرتان الأ�سي الطبيعي. -يجد تكامل اقرتان الأ�سي الطبيعي.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

اللوغاريتم الطبيعي ،الأ�سي الطبيعي.

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف الـح��ادي ع�رش،اللوغاريتمات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)209 - 201

التعلم القبلي
قوانني اللوغاريتمات ،التكامل بالتعوي�ض ،قواعد اال�شتقاق.
استراتيجيات التدريس

انتق اً
زميل-
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي ،فكرِ -
�شارك)� ,أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
عما �سيتعلمون يف هذا الدر�س،
 -1التمهيد للدر�س بكتابة العنوان على اللوح ،ثم �س�ؤال الطلبة عن توقعاتهم ّ
ثم اال�ستماع �إلى �إجاباتهم ،وتعزيزها.
1
 -2تو�ضيح مفهوم اقرتان اللوغاريتم الطبيعي عن طريق ربطه مب�ساحة املنطقة املح�صورة بني �ص = ع ،
ع =  ،1ع = �س ،وحمور ال�سينات.
 -3كتابة التعريف الوارد ذكره يف ال�صفحة ( ،)202ثم تو�ضيحه للطلبة.
 -4كتابة النظرية على اللوح ،ثم ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة والتربير املنطقي يف تو�ضيحها.
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 - 5مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -6توزيع الطلبة �إلى جمموعات رباعية ،ثم الطلب �إليهم حل التدريب ( ،)1والتدريب ( ،)2ومتابعتهم
يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -7تكليف �أفراد املجموعات حل التدريب ( ،)4ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،وتو�ضيح اال�ستنتاج
الذي تو�صلوا �إليه ،ثم كتابة النظرية الوارد ذكرها يف �صفحة ( )204على اللوح ل�رشحها.
 - 8مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم ،ثم تكليفهم حل
التدريب ( ،)5ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -9كتابة النظرية الوارد ذكرها يف �صفحة ( )206على اللوح ،ثم الطلب �إلى الطلبة قراءتها.
 -10مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)3وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -11توزي��ع الطلبة �إل��ى جمموعات رباعية ،ثم تكليفه��م حل التدريب ( ،)7ومتابعته��م يف �أثناء ذلك،
وتقدمي التغذية الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -12كتابة النظرية الوارد ذكرها يف �صفحة ( )207على اللوح ،ثم تكليف �أكرث من طالب قراءتها.
 -13مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)4وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -14تكليف الطلبة حل التدريب (� )9ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف،
 -15تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -16ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عن قواعد اال�شتقاق وقواعد التكامل التي تعلموها يف الدر�س.

الفروق الفردية
عالج

2
� )1إذا كان ق(�س)=
�س
 )2جد  3هـ

�س

 +لــــو �س  ،حيث �س >  ،0فجد َق(�س).
هـ

�س.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2-4
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
�ص = لــــو م(�س) = ق(�س)
هـ

نفر�ض �أن ع = م(�س)
�ص = لــــو ع  ،ع = م(�س).
هـ

�ص
1
�س = ع ،

ع
�س = م َ (�س)

وبح�سب قاعدة ال�سل�سلة ،ف�إن:
ع
�ص
�ص
�س = ع * �س
ومنه:

1
�ص
م
قَ(�س) = �س = ع * َ (�س)

التدريب ()2

مَ(�س)
∴ قَ(�س) =
م(�س)

جا�س )1قَ(�س) =
جتا�س

.

= -ظا�س

2�س
 )2قَ(�س) =
2
�س

�س
1� = 2 * 22س � ،س> .= �س

2

�3س
 )3قَ(�س) = �س8 +3
2

التدريب ()3

أ�
قَ(�س) =
�أ�س 3+
قَ(1 = )2-
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�أ
�2-أ 3+

=1

�أ = 1

التدريب ()4
 -عندما �س > � |، 0س | = �س

1
قَ(�س) =
ق(�س) = لــــو (�س)
�س
هـ
 -عندما �س < � |، 0س | = � -س

1
1قَ(�س) = �س = �س .
-

ق(�س) = لــــو (�-س)
هـ

1
∴ قَ(�س) = �س حيث ق(�س)= لــــو | �س | � ،س ≠ 0
هـ
التدريب ()5

1
� 3- ) 1س

�س =  3-لــــو | �س |  +جـ
هـ

�3(2 )2س�( )2- 2س�2- 3س )1 +

1-

�س = 2لــــو | �س�2- 3س  + | 1 +جـ
هـ

التدريب ()6
ل(�س)
ق(�س) = �ص = هـ
نفر�ض �أن ع= ل(�س).
ع

�ص =هـ  ،ع= ل(�س).
ع ع
�ص
ع = هـ � ،س = لَ(�س).

وبح�سب قاعدة ال�سل�سلة ،ف�إن:
ع
�ص
�ص
�س = ع * �س

ومنه:

�ص
ع
قَ(�س) = �س = هـ * لَ(�س) = لَ(�س) * هـ

ل(�س)
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التدريب ()7
�س2

�ص = �2-س * هـ
َ )1

-3

�ص = 2-جا�2س * هـ
َ )2
�س 1
�ص = هـ * �س  +لــــو �س * هـ�س (بح�سب قاعدة م�شتقة �رضب اقرتانني).
َ )3
هـ
جتا�2س

�(3س)1+ 2هـ�3س ( -هـ�3س)(�2س)
�ص =
َ )4
2
(�س)1+ 2

(بح�سب قاعدة م�شتقة ق�سمة اقرتانني).

التدريب ()8
�أ�س+ب

� .س

هـ
نفر�ض �أن �ص = �أ�س  +ب

�ص
�س = �أ
�ص = �أ �س

�أ�س+ب

هـ

�س = هـ

�ص

1
=
�أ
=

* هـ�ص  +جـ

�أ�س+ب

هـ

�أ

�ص
�أ

 +جـ � ،أ ≠ 0

التدريب ()9
1
هـ�س  +جـ
)1
2

1)2
18

 )3هـ�س �2+س + 1-جـ

 3 )4هـ�2س + 1-جـ

3
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* هـ�6-1س  +جـ

الأ�سئلة
)1

1
1�أ ) قَ(�س) = �س� + 2س  14 +هـ �7س .

3
ب) قَ(�س) = �س 4 +هـ�3س �2 - 2-س.
2جا�س
�س
جـ) قَ(�س) = هـ جتا�س +
جتا�س
)2
�أ ) 2هـ �س  -لــــو | �س | � +س + 3جـ .
هـ

ب) 12هـ �2+1س  +جـ.
جـ)  -هـ

� -1س2

 +جـ ( تكامل بالتعوي�ض).
�س

د )  5لــــو | �س |  -هـ�4- 3س  +جـ .
هـ

هـ )  4لــــو | �س + |4 + 2جـ .
)3

هـ

�س

ق(�س) = 2هـ � +س + 2جـ.
)4
ف(ن) = هـن 8+ 1+لــــو ن  +جـ ،حيث جـ ثابت.
هـ
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الف�صل الثالث :االقرتانان اللوغاريتمي الطبيعي والأ�سي الطبيعي وتطبيقاتهما.
ثان ًيا:

النمو واال�ضمحالل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم كل من :النمو ،واال�ضمحالل. -يحل م�سائل عملية عن النمو واال�ضمحالل.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

النمو واال�ضمحالل ،معامل النمو ،معامل اال�ضمحالل ،معادلة النمو واال�ضمحالل.

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف الـح��ادي ع�رش،اللوغاريتمات.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)209 - 201

التعلم القبلي
قوانني اللوغاريتمات ،التكامل بالتعوي�ض ،قواعد اال�شتقاق.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة)� ،أخرى (اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
عما �سيتعلمون يف هذا الدر�س،
 -1التمهيد للدر�س بكتابة العنوان على اللوح ،ثم �س�ؤال الطلبة عن توقعاتهم ّ
ثم اال�ستماع �إلى �إجاباتهم ،وتعزيزها.
 -2توجي��ه الطلب��ة �إل��ى ق��راءة امل�س�ألة ال��وارد ذكرها يف بداي��ة الدر�س ،ث��م تو�ضيح مفه��وم النمو ومفهوم
اال�ضمحالل.
� -3رشح طريقة التو�صل �إلى معادلة النمو واال�ضمحالل ،ثم كتابتها على اللوح ،ثم تو�ضيح دالالت رموز
املعادلة ،والفرق بني معامل النمو ومعامل اال�ضمحالل.
 -4مناق�شة الطلبة يف حل املثالني ( ،)1و( ،)2وتوجيه الأ�سئلة �إليهم يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
 -5تكليف الطلبة حل التدريبني ( ،)1و(� )2ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
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الراجعة لهم ،ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -6مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( ،)2ثم توجيههم �إلى حل م�س�ألة الدر�س يف دفاترهم ،ومتابعتهم يف
�أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -7تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -8ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عن الفرق بني النمو واال�ضمحالل ،ثم الطلب �إليهم تعبئة �سجل و�صف
�سري التعلم.

�أخطاء �شائعة
موجبا يف حالة اال�ضمحالل؛ لذا يجب تنبيههم على
قد يخطئ بع�ض الطلبة بو�ضع معامل اال�ضمحالل
ً
�سالبا ،وحل املزيد من الأ�سئلة.
�أن معامل اال�ضمحالل يكون ً

الفروق الفردية
عالج
 )1يتناق�ص ثمن �آلة ت�شغيل مبرور الزمن ب�صورة منتظمة وفق قانون اال�ضمحالل مبعدل � ٪10سنو ًّيا� .إذا
دينارا ،فما ثمن الآلة بعد مرور � 5سنوات؟
كان ثمن الآلة الأ�صلي ً 540
 )2يتزايد عدد �سكان بلدة ما بانتظام وا�ستمرار وفق قانون النمو بمعدل � ٪2سنو ًّيا� .إذا كان عدد �سكان
البلدة � 30ألف ن�سمة عام 2000م ،فكم �سيبلغ عدد �سكانها عام 2030م؟
�إثراء
 )1ت�صب حنفية يف خزان ماء ،وتزداد كمية املاء بح�سب قانون النمو� .إذا زادت كمية املاء من  400لرت �إلى
 1200لرت خالل �ساعتني ،فكم لرتًا من املاء يتجمع يف اخلزان بعد مرور � 6ساعات على فتح احلنفية؟
 )2يزيد �سعر �أر�ض مبرور الزمن ب�صورة منتظمة وف ًقا لقانون النمو� .إذا ا�شرتى فرا�س قطعة �أر�ض مببلغ 4000
دينار ،ثم �أ�صبح �سعرها  4800دينار بعد � 3سنوات ،فكم ي�صبح �سعر الأر�ض بعد مرور � 6سنوات؟
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2-4
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
4
ع� ، 10000 = 1أ =  ،100 = ٪4ن = � 25سنة.
ع( * 10000 = )25هـ
=  27000دينار.

25*0.04

التدريب ()2
5ع� ،80000 = 1أ =  ،100 = ٪5-ن = 40
ع( * 80000 = )40هـ

40*0.05-

=
 80000دينار.
2
()2.7

الأ�سئلة
200
1
 )1ع� ، 500000 = 1أ =  ،2= 100 = ٪200ن = � 2ساعة.
1
1
ع(  * 500000 =) 2هـ  1350000 = 2* 2عدد البكترييا بعد ن�صف �ساعة.
8 )2ع� ، 12580 = 1أ =  ،100 = ٪8-ن = � 25سنة.
8100 *25

ع ()2.7( * 12580 = )25
12580
=
2
()2.7
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دينار.

)3

1
ع، 10 = 1ع( 5 =) 4

1
ع(  =) 4ع * 1هـ

�أن

 *10 = 5هـ
1
 = 2هـ

� 1أ
4

� 1أ
4

5
1
ن = � 4 = 1 4ساعة.
 5أ�
5
) = ع * هـ�أن = * 10هـ 4
1
ع( 4

�أ
5 10 5 1
=( * 10هـ  16 = 32 = ) 2 ( * 10= 5) 4كغم.

)4

8
�أ = ، 1000 = ٪0.8

ع( 600000 = )0عام 2010م.

ن =  125 = 2010 - 2135عا ًما.
ع(ن) = ع * 0هـ

�أن

ع()2.7( *600000 = )125

8
125 * 1000

= 1620000 = 1)2.7( *600000ن�سمة.
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�إجابات �أ�سئلة الوحدة
)1

�أ )

�ص
�س =

جـ)

�ص
�س = ظا (� + 4س).

�س
�4س. 1- 2
5+

ب)

�ص
�صفرا ؛ لأن �ص= ثاب ًتا (تكامل حمدود).
=
�س
ً

د)

�ص
�صفرا.
=
�س
ً

�ص
�ص
�2س
1
=
 2هـ�2س�3 + 1-س .2و ) �س = جا�س* �س  +لــــو �س * جتا�س.هـ) �س
هـ
�س6+2

)2
�2س1-2

َق(�س) = �4س * هـ

2

ًق(�س) = �4س* �4س * هـ�2س  + 1-هـ�2س 4 * 1-
2

2

ًق(�س) = 4هـ�2س �4( 1-س.)1 + 2
)3
َق(4- = )2
)4
أ� )

3
8

3

21 8
�س 5 -

3

�س

5

جـ ) � 13س�4 - 3س  +جـ
هـ)

(�س� - 2س)
6

6

 +جـ

ز )  2لــــو | �س |  -هـ�س �3 +س  +جـ
هـ

�س5+ 2

ط ) 3هـ
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 +جـ

 +جـ

ب) �س + 6جـ
(�3س )2+
د )
9

3

2
و) 3

 +جـ

�س  + 1+جـ
3

4
ح )  3لــــو (�س  + )3 +جـ
هـ

ي ) ظا (�س� + 2س)  +جـ

)5
9
�أ ) 2

ب) 3هـ

5جـ) 4
هـ)  -لــــو 7

د )6
و ) 2- 2هـ

هـ

ز) 8
)6

ب = 3 +ب + 2ب)7

ب =  ، 3-ب = 1

5

1-

ق(�س) �س = 2
ب) 2-

�أ ) 2-
جـ) 36
)8
�أ ) ب= 3
2

ب) ب =  ، 4ب = 3-
د ) ب =  ، 3-ب=1

جـ ) ب = 3-
)9
�س� 5 + 3س�2+ 2س 23 -
2

)10
�3س0=27 - 2

�س9 = 2

�س = 3 ،3-

] 0 ،4-[ 3 , ] 0 ،4-[ 33-

4-

(�3س� )27 - 2س = 10
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0

3-

(�3س� )27 - 2س = 54-
5

امل�ساحة املطلوبة =

4-

⏐ق(�س)⏐ �س =  64 = 54 + 10وحدة مربعة.

)11
أ� ) ع( 157- = )4م /ث.
ب) 8م.
 )12ع = � ، 3000أ = 25 = ٪2.5
 ، 1000ن = � 80سنة.
ع()2.7( * 3000 = )80
=  8100دينار.
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25

80* 1000

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1–4
النتاج� :أمتلك املعارف واملهارات املطلوبة يف التكامل.
الرقم
 1التكامل غري املحدود
 �أجد التكامل غري املحدود القرتان معطى. 2التكامل املحدود
م�ؤ�رش الأداء

3
4
5

ممتاز

متو�سط

مقبول

 �أجد التكامل املحدود القرتان معطى.خ�صائ�ص التكامل املحدود

�أطبق خ�صائ�ص التكامل يف �إيجاد التكامل.التكامل بالتعوي�ض
 �أكامل با�ستخدام التعوي�ض.تطبيقات التكامل
 �أحل م�سائل هند�سية با�ستخدام التكامل. �أحل م�سائل فيزيائية با�ستخدام التكامل. �أج��د م�ساحة املنطق��ة املح�صورة بني منحنى اق�تران معني وحمورال�سينات با�ستخدام التكامل املحدود.

ممتاز� :إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،من دون م�ساعدة.
متو�سط� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود خط�أ ب�سيط.
مقبول� :إذا �أجنز الطالب املهمة بوجود �أخطاء.
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2–4
النتاج :ميتلك املعارف واملهارات املطلوبة يف التكامل ،واالقرتان اللوغاريتمي الطبيعي ،واالقرتان الأ�سي الطبيعي.
الرقم

م�ؤ�رش الأداء

1

يجد م�شتقة اقرتان لوغاريتمي طبيعي.

2

يجد م�شتقة اقرتان �أ�سي طبيعي.

3

يجد تكامل اقرتان �أ�سي طبيعي.

4

ي�ستخدم االقرتان اللوغاريتمي الطبيعي يف التكامل.

5

يحل م�سائل عملية تتعلق بالنمو واال�ضمحالل.
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يتقن

ال يتقن

الوحدة اخلام�سة

الإح�صاء واالحتماالت
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تهيئة
 )1جد املتو�سط احل�سابي للم�شاهدات الآتية:
21 ، 11 ، 10 ،6 ،2
 )2حل املعادلة الآتية:
�2س 11 =5 +
� )3إذا كانت �ص = �4س ،0.5 -فجد قيمة �ص �إذا كانت �س = 2
 )4ثالثة �أعداد متتالية ،حا�صل �رضبها ي�ساوي  ،60ما هذه الأعداد؟
 )5اكتب الف�ضاء العيني لتجربة �إلقاء ثالث قطع نقدية مرة واحدة.
 )6عائلة لديها ثالثة �أطفال:
أ� ) ما احتمال وجود طفلني ذكرين فقط يف العائلة؟
ب) ما احتمال وجود بنت واحدة على الأقل يف العائلة؟
جـ) ما احتمال عدم وجود �أي طفل ذكر يف العائلة؟
� )7ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1جمموع انحرافات القيم عن متو�سطها احل�سابي هو:
		
جـ) – 1
		
ب) �صفر
		
أ� ) 1
( )2العالقة بني �رسعة �إحدى ال�سيارات وزمن الو�صول �إلى الهدف:
جـ) ال توجد عالقة
ب) عك�سية
أ� ) طردية		
دائما هي:
( )3قيمة احتمال حادث ما ً
جـ) 0ل(ح) 1
ب) ل(ح) <1
		
�أ ) ل(ح) > �صفر
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�إجابات �أ�سئلة التهيئة
)1

12 = 60
5

)2
�س = 3
)3
�ص = 7.5
)4
5 ،4 ،3

)5
� { = Ωص �ص �ص� ،ص �ص ك� ،ص ك �ص� ،ص ك ك  ،ك �ص �ص  ،ك �ص ك ،ك ك �ص ،ك ك ك}
)6

ب) 7
8

أ� ) 3
8

جـ) 1
8

)7
1
ب

2
ب

3
جـ
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الف�صل الأول :طرائق العد.
� اً
أول:

مبد�أ العد.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مبد�أ العد. ي�ستخدم مبد�أ العد يف حل م�سائل حياتية. يتعرف مفهوم م�رضوب العدد. يجد م�رضوب عدد �صحيح غري �سالب. -ي�ستخدم م�رضوب العدد يف حل م�سائل حياتية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
مبد�أ العد ،م�رضوب العدد ،ن!

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضيات ،ال�ص��ف العا�رش ،وحدةالإح�صاء واالحتماالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)228 -220

التعليم القبلي

حل معادالت خطية وتربيعية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم يف جمموعات (فكر-
انتق زميلاً � -شارك).
ِ
�إجراءات التنفيذ

 -1التمهيد للدر�س بذكر مقدمة ب�سيطة عن مو�ضوع الإح�صاء واالحتماالت ،و�أهميتها ملو�ضوعات املعرفة
الريا�ضية وتطبيقاتها يف احلياة.
 -2كتابة عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح ،وحفز الطلبة �إلى فهم الدر�س ببيان �أهميته يف احلياة الواقعية.
 -3طرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
َعي على الفريق
• •�إذا ُ�ش ِّكل فريق كرة القدم من طلبة �صفك للم�شاركة يف بطولة دوري املدر�سة ،وت نَّ
علما ب�أن نتيجة
�أن يلع��ب مبارات�ين فقط ،فما النتيجة الت��ي تتوقع �أن يحرزها الفريق يف املبارات�ينً ،
املباراة � ّإما فوز ،و� ّإما خ�سارة ،و� ّإما تعادل؟
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 -4اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم كتابة النتائج املتوقعة على اللوح.
 -5طرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
• •ما عدد النتائج يف املباراتني؟
• •ما عدد نتائج املباراة الأولى فقط؟
• •ما عدد نتائج املباراة الثانية فقط؟
• •ما العالقة بني عدد النتائج الكلي وعدد النتائج يف كل مرة؟
• •ماذا ت�ستنتج؟
 -6كتابة اال�ستنتاج بخط وا�ضح على اللوح ،والتو�ضيح للطلبة �أن ذلك ي�سمى مبد�أ العد.
 -7مناق�شة الطلبة يف �أمثلة متنوعة على مبد�أ العد.
 -8حل املثال ( )1مب�شاركة الطلبة ،ثم الطلب �إليهم تنفيذ ن�شاط (فكر وناق�ش ) الذي يلي املثال.
 -9تكليف الطلبة حل التدريب ( )1ب�صورة فردية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة
لهم.
 -10مناق�شة الطلبة يف املثال (.)2
 -11تكليف الطلبة حل التدريب (� )2ضمن جمموعات ثنائية.
 -12تكليف الطلبة قراءة املثال ( ،)3ثم �س�ؤالهم عن عدد طرائق اختيار امل�شرتيات بح�سب توقعاتهم
ال�ستنتاج تعميم مبد أ� العد ،وكتابته على اللوح ،ثم مناق�شتهم يف حل املثال.
 -13تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)3ثم مناق�شة الإجابات على اللوح.
 -14تو�ضيح مفهوم م�رضوب العدد بذكر مثال عملي ،مثل� :إح�ضار ( )3مقاعد ،واختيار ( )3طالب
للجلو�س عليها ،ثم �س�ؤال الطالب الأول عن عدد اخليارات املتاحة له (ثالثة خيارات) ،ثم الطلب
�إليه اجللو�س على �أحد املقاعد ،ثم �س�ؤال الطالب الثاين عن عدد اخليارات املتاحة له (خياران
فقط) ،ثم الطلب �إليه اجللو�س على �أحد املقعدين ،ثم �س�ؤال الطالب الثالث عن عدد اخليارات
املتاحة له (خيار واحد فقط) ،ثم الطلب �إليه اجللو�س على املقعد املتبقي.
 -15ا�ستنتاج الطلبة �أن اخليارات تتناق�ص مبقدار واحد حتى ت�صل �إلى الواحد ال�صحيح.
 -16التو�ضيح للطلبة �أن هذا املفهوم ي�سمى م�رضوب العدد ،ثم كتابته على اللوح بالأحرف والرموز.
 -17مناق�شة الطلبة يف مقدمة مو�ضوع (م�رضوب العدد ال�صحيح غري ال�سالب) كما ورد يف الكتاب
املدر�سي.
 -18مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)4ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)4ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم.
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-19
-20
-21
-22

مناق�شة الطلبة يف املثال ( )5على اللوح ،ثم تكليفهم حل التدريب (� )5ضمن جمموعات ثنائية.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف،
تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
ختم الدر�س بتقدمي تغذية راجعة ملا �شرُ ِ ح من �أفكار الدر�س ،بحيث تت�ضمن مناق�شة الطلبة ،وتوجيه
�أ�سئلة �إليهم.
تكليف الطلبة تعبئة �سجل و�صف �سري التعلم.

�أخطاء �شائعة

عند جمع م�رضوبي عددين ،قد يح�سب بع�ض الطلبة م�رضوب جمموع العددين ،مثل !7 = !3 + !4 :وهذا
خط�أ ،وال�صحيح هو:
 6= !3 ، 24 = !4وبالتايل ،30 =6+24 = !3 + !4
ولكن 5040 = !7

الفروق الفردية

عالج
 جد ناجت !)3+ 5 ( ، !3 + !5�إثراء
 )1م�رضوب عدد �صحيح موجب ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف جمموع م�رضوبي العددين ال�سابقني له ،فما هذا
العدد؟
دائما هو �أقل من مربع هذا العدد ،هل توافق �أحمد يف ا ِّدعائه؟ ِّبرر
 )2ا َّدعى �أحمد �أن م�رضوب �أي عدد ً
�إجابتك.
 )3ت�صفَّح موقع من�صة �إدراك للتعلم الإلكرتوين ( ،)www.edraak.orgوابحث فيه عن مقاطع فيديو
تقريرا عن ذلك.
تخ�ص مو�ضوع الدر�س ،و�شاهدها ،ثم اكتب
ً
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (ملف الطالب).
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
(موز ،كو�سا)( ،موز ،بطاطا)( ،برتقال ،كو�سا)( ،برتقال ،بطاطا)( ،تفاح ،كو�سا)( ،تفاح ،بطاطا)( ،دراق،
كو�سا)( ،دراق ،بطاطا).
التدريب ()2
عدد مرات ارتداء لبا�س خمتلف =  ،24 = 2×3×4وهذا ال يكفي مدة �شهر كامل.
التدريب ()3
ب)  6طرائق.
			
أ� )  27طريقة.
التدريب ()4
 720 = !6طريقة.
التدريب ()5
 )2ن = 2
 )1ن = 5
 )4ن = 5
 )3ن = 2
الأ�سئلة
9 × 29 × 30 ×10 )1
24 = 2 × 4 × 3 )2
27 × 28 × 9 × 9 × 9 × 9 )3
)4
ب) 128
�أ ) 720
د )252 = 6 × 42
جـ) 3
)5
ب) ن = 5
�أ ) ن = 4
جـ) ن = 1
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الف�صل الأول :طرائق العد.
ثان ًيا:

التباديل.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم التباديل. يجد عدد تباديل جمموعة مكونة من (ن) من العنا�رص م�أخوذة (ر) يف كل مرة. يتعرف حاالت خا�صة يف التباديل. -ي�ستخدم التباديل يف حل م�سائل حياتية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
التباديل ،ل(ن ،ر).

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف العا��شر ،وح��دةالإح�صاء واالحتماالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)233 -229

التعليم القبلي
مبد�أ العد ،م�رضوب العدد.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم يف
انتق زميلاً � -شارك).
جمموعات (فكرِ -
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهوم مبد�أ العد ،وم�رضوب العدد.
 -2كتابة امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية الدر�س على اللوح.
 -3لفت انتباه الطلبة �إلى وجود �صيغة ميكن ا�ستخدامها يف ح�ساب عدد الطرائق مبا�رشة ،ثم كتابة ال�صيغة
املوجودة يف ال�صفحة ( )230من الكتاب املدر�سي بخط وا�ضح على اللوح ،ثم تطبيق ال�صيغة على
امل�س�ألة ال�سابقة ،ثم املقارنة بني الإجابتني.
 -4لفت انتباه الطلبة �إلى �أهمية ترتيب العنا�رص يف التباديل ل(ن ،ر).
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 -5عر���ض املث��ال ( )1يف ال�صفحة ( )230على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة يف حله ،ثم تكليفهم حل التدريب
( )1يف دفاترهم ،ثم الطلب �إلى �أحدهم كتابة احلل ال�صحيح على اللوح.
 -6عر���ض املث��ال ( )2عل��ى الل��وح ،ثم مناق�ش��ة الطلبة يف حله ،ث��م تكليفهم ح��ل التدريب ( )2يف
دفاترهم ،ثم مقارنة كل منهم �إجابته ب�إجابة زميله.
انتق اً
زميل � -ش��ارك) يف تنفيذ ن�شاط (فك��ر وناق�ش) يف ال�صفحة
 -7ا�ستخ��دام ا�سرتاتيجي��ة ( فك��رِ -
(.)231
 -8بي��ان �أهمي��ة ا�ستخ��دام �صيغة التباديل يف حل معادالت ريا�ضية معينة ع��ن طريق مناق�شة حل املثال
( )3على اللوح.
 -9تكلي��ف كل طال��ب حل التدريب ( )3يف دفرته ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة
لهم ،ثم مقارنة كل منهم �إجابته ب�إجابة زميله الذي بجانبه.
 -10تنفيذ الن�شاط يف ال�صفحة (� )232ضمن جمموعات ،ثم مالحظة النتائج.
ُـح ُّل فيه بع���ض �أ�سئلة الدر���س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخ��ر يف ال�صف،
 -11تكلي��ف الطلب��ة بواجب بيت��ي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -12ختم الدر�س مبمار�سة لعبة� ،أو عمل م�سابقة بني الطلبة.

�أخطاء �شائعة

عند تطبيق قانون التباديل ل(ن ،ر) قد ُيجري بع�ض الطلبة عملية ال�رضب بد ًءا بالعدد ن ،وانتها ًء بالعدد ر،1+
ولي�س( ن -ر .)1+فمثلاً  ،قد يجدون ل( )5 ،7على النحو الآتي ،6 × 7 :وهذا خط�أ ،وال�صحيح هو:
3×4×5×6×7

الفروق الفردية
عالج
 اكتب ما ي�أتي با�ستخدام رمز التباديل3 × 4 × 5 ×6 )2 12 × 13 × 14 )1 :�إثراء
 يحتوي وعاء على بطاقات مرقمة بالأعداد ،10 ، 000 ،3 ،2 ،1 :ف�إذا �سحبنا ( )3بطاقات علىالتوايل من دون �إرجاع ،ثم �سجلنا النتائج كل مرة ،فكم نتيجة خمتلفة ميكن �أن ت�سفر عنها هذه التجربة؟
• ت�صفَّح موقع من�صة �إدراك للتعلم الإلكرتوين ( ،)www.edraak.orgوابحث فيه عن مقاطع فيديو
تقريرا عن ذلك.
تخ�ص مو�ضوع الدر�س ،و�شاهدها ،ثم اكتب
ً
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة (املالحظة التلقائية).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-5

التدريبات

�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريب ()1
 )1ل(20 = )2 ، 5
2+3×4×5×6×7 + 3×4×5×6 )2
التدريب ()2
ل(18×19×20 = )3 ،20
التدريب ()3
 ، 1680 =5×6×7×8) 1ر= 4
 )2ر=2

الأ�سئلة

)1
ل(5×6×7×8×9 =)5 ،9
)2
ل(7×8×9 =)3 ،9

)3
�أ ) 6×7×8
جـ) 18×19×20
)4
�أ ) ل()5 ،17
)5
�أ ) ن =10
جـ) ن =11
)6
ل(60 = )3 ،5
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ب) 10 × 11 × 12 × 13
د )1
ب) ل( ك)3 ،
ب) ر=4

الف�صل الأول :طرائق العد.
ثال ًثا:

التوافيق.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم التوافيق. يجد عدد توافيق جمموعة مكونة من (ن) من العنا�رص م�أخوذة (ر) يف كل مرة. يتعرف حاالت خا�صة يف التوافيق. -ي�ستخدم التوافيق يف حل م�سائل حياتية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
 -التوافيق،

.

م�صادر التعلم
الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)238-234

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف العا�رش ،وحدةالإح�صاء واالحتماالت.

التعليم القبلي
مبد�أ العد ،م�رضوب العدد ،التباديل.

استراتيجيات التدريس

التدريب املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التفكري الناقد ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم يف جمموعات
(التعلم التعاوين اجلماعي).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س مبراجعة الطلبة يف مفهوم التباديل و�رشطه (مراعاة �أهمية الرتتيب).
 -2عر�ض امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية الدر�س ،ثم توجيه الطلبة �إلى حلها ،ثم تو�ضيح وجود �صيغة ميكن
ا�ستخدامها يف ح�ساب عدد الطرائق مبا�رشة ،وبذلك يتم تقدمي تعريف التوافيق.
 -3كتابة ال�صيغة املوجودة يف ال�صفحة ( )234من الكتاب املدر�سي بخط وا�ضح على اللوح ،ثم تطبيق
ال�صيغة على امل�س�ألة ال�سابقة ،ثم املقارنة بني الإجابتني.
 -4تنبيه الطلبة لعدم �أهمية ترتيب العنا�رص يف التوافيق ،و�أن ذلك ي�ساعدهم على التفريق بني التباديل والتوافيق.
 -5كتابة املثال ( )1يف ال�صفحة ( )234من الكتاب املدر�سي على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة يف حله.
 -6تكليف الطلبة حل التدريب ( )1يف دفاترهم �ضمن جمموعات ثنائية ،ثم كتابة احلل على اللوح.
 -7مناق�شة الطلبة يف املثالني ( ،)3( ،)2ثم كتابة الإجابة على اللوح.
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 -8تكليف الطلبة حل التدريب ( )2يف دفاترهم ب�صورة فردية ،ومتابعتهم يف �أثناء ذلك ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -9مناق�شة الطلبة يف املثال ( )4لبيان �أهمية ا�ستخدام �صيغة التوافيق يف حل معادالت ريا�ضية معينة.
 -10تكليف الطلبة حل التدريب (� )3ضمن جمموعات ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -11تكليف الطلبة تنفيذ الن�شاط يف �صفحة (� )235ضمن جمموعات ،ومالحظة النتائج ،ثم كتابتها
على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع���ض �أ�سئلة الدر���س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخ��ر يف ال�صف،
 -12تكلي��ف الطلب��ة بواجب بيت��ي ت َ
ومتابعتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -13ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة:
• ماذا نعني بالتوافيق؟
• ما �رشط احلل با�ستخدام التوافيق؟

�أخطاء �شائعة

 قد ي�ستخدم بع�ض الطلبة قانون التباديل يف حل امل�سائل اًبدل من ا�ستخدام قانون التوافيق .ولعالج ذلك،
اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:
• بكم طريقة ميكن اختيار �شخ�صني من بني (� )3أ�شخا�ص؟
• بكم طريقة ميكن اختيار رئي�س ونائبه من بني (� )3أ�شخا�ص؟
مهما؟
• يف �أي ال�س�ؤالني يكون الرتتيب ًّ

الفروق الفردية

عالج
 جد ناجت ما ي�أتي:6 ، 6 )4
6 )3
5 )2
4 )1
0
6
6
4
3
�إثراء
 -ا�ستعمل الآلة احلا�سبة حلل ال�س�ؤال الأول يف ال�صفحة ( )238من الكتاب املدر�سي.

( )

( )

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2-5
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( )

( ) ( )

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
)1

		
36

10 )3

		
56)2

التدريب ()2

) ( ) 50 (+ ) 64 ( ) 51 ( +) 63 ( ) 52 ( )1
 400 = ) 6طريقة.
3 ( × 4 × 5 )2

		
 281 = 6 + 75 + 200= 6طريقة.
5

التدريب ()3

� )1س=� 3أو �س=1

		

� )2س=12=7+5

الأ�سئلة
()1

أ� ) 98 * 99 * 100
2*3
				
جـ) 1

ب) 1
د )4

()2
 45طريقة.
()3
أ� )  16طريقة.
ال�س�ؤال ()4
�أ ) �س = � 0.5أو �س = 1

ب)  10طرائق.

جـ)  63طريقة.

ب) 26
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الف�صل الثاين :املتغريات الع�شوائية املنف�صلة واملت�صلة.
� اً
أول:

املتغري الع�شوائي املنف�صل وتوزيع ذي احلدين.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات
 يتعرف مفهوم املتغري املنف�صل. يتعرف مفهوم اقرتان احتمال. يجد جدول التوزيع االحتمايل. يتعرف توزيع ذي احلدين. -يجد احتمال حادث با�ستخدام توزيع ذي احلدين.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

املتغري الع�شوائي ،املتغري الع�شوائي املنف�صل ،التوزيع االحتمايل ،اقرتان احتمال ،جتربة برنويل ،توزيع ذي
احلدين ،ل(�س ر ).

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف العا��شر ،وح��دةالإح�صاء واالحتماالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)245 -239

التعليم القبلي
التباديل ،التوافيق.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم يف جمموعات (تدريب
انتق زميلاً � -شارك).
زميل ،فكر ِ -
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بكتابة عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
 -2البدء مبقدمة الدر�س الوارد ذكرها يف الكتاب املدر�سي ،ثم ذكر �أمثلة على املو�ضوع ،مثل:
عدة.
• عدد مرات ظهور �صورة عند �إلقاء قطعة نقد مرات َّ
• عدد مرات ظهور عدد فردي عند رمي قطعة نقد مرة واحدة.
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 -3توجيه الطلبة �إلى ذكر �أمثلة �أخرى.
 -4تو�ضيح مفهوم املتغري الع�شوائي ،ثم كتابة التعريف بخط وا�ضح على اللوح ،ثم مناق�شة املثال ()1
يف الكتاب املدر�سي ،وتو�ضيح مفهوم جدول التوزيع االحتمايل ومكوناته.
 -5ا�ستق�صاء الطلبة خل�صائ�ص اقرتان احتمال املتغري الع�شوائي ،ثم كتابتها على اللوح.
 -6تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -7مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( )2الذي يو�ضح كيفية �إيجاد قيمة احتمال معني �إذا ُع ِلم جدول
التوزيع االحتمايل.
 -8تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9لفت انتباه الطلبة �إلى وجود جتارب ع�شوائية معينة يكون فيها احتماالن ،هما :النجاح ،والف�شل
فقط ،مثل� :إ�صابة �أحد ال�صيادين الهدف ،و�إجراء عملية جراحية ،وزراعة نبتة ،ثم توجيههم �إلى
متهيدا لتقدمي جتربة برنويل ،وتوزيع ذي احلدين.
ذكر �أمثلة �أخرى؛ ً
 -10كتابة �صيغة توزيع ذي احلدين ،ثم مناق�شة الطلبة يف دالالت رموزها.
 -11كتاب��ة املثال ( )3على الل��وح ،ثم مناق�شة الطلبة يف حله ،ثم الطلب �إليهم حل التدريب (� )3ضمن
جمموعات ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وت�شجيع �أكرث املجموعات تعاو ًنا.
 -12مناق�شة الطلبة يف املثال (.)4
 -13ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكر� -شارك -ناق�ش) يف تنفيذ ن�شاط (فكر وناق�ش) يف ال�صفحة (.)244
 -14تكليف �أحد الطلبة حل التدريب ( )4على اللوح.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -15تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -16ختم الدر�س بتقدمي تغذية راجعة ملا �شرُ ِ ح من �أفكار الدر�س.

�أخطاء �شائعة

مييز الطلبة بني القيم التي ميكن �أن ي�أخذها املتغري الع�شوائي وعنا�رص الف�ضاء العيني .فمثلاً � ،إذا دل
قد ال ِّ
املتغري الع�شوائي على عدد الأطفال الذكور يف عائلة لديها طفالن ،فقد يكتب الطالب القيم كما ي�أتي:
(و ،و)( ،و ،ب)( ،ب ،و).
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الفروق الفردية

عالج
 يف جتربة �إلقاء قطعة نقد مرتني� ،إذا دل املتغري الع�شوائي ع على عدد مرات ظهور �صورة على الوجهالظاهر:
 )1جد القيم التي ميكن �أن ي�أخذها املتغري الع�شوائي ع.
 )2اكتب جدول التوزيع االحتمايل للمتغري الع�شوائي ع.
 )3بينِّ �أن ل هو اقرتان احتمال للمتغري الع�شوائي ع.
�إثراء
 حل ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدر�س بطريقتني.استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)3-5

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات

التدريب ()1
 )1ع = 2 ،1 ،0
)2

ع
ل(ع)

0
1
4

1
2
4

2
1
1= 1
4 + 4 + 4 )3
ومنه :ل هو اقرتان احتمال للمتغري الع�شوائي ع.
التدريب ()2
ب = 0.2؛ لأن  + 0.1 + 0.3 + 0.2ب =1
التدريب ()3
)0.3( 5)0.7( ×6 )1
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2
1
4

 )2ل(�س= + )4ل(�س= + )5ل(�س=)6
5

= )0.7( × 1 + )0.3( )0.7( × 6 + 2)0.3(4)0.7(15

6
6

5

 )3ل(�س= + )2ل(�س= + )1ل(�س=)0.3( × 1 + )0.3( × )0.7( 6 + 4)0.3( 2)0.7( 15 = )0
التدريب ()4
ل(�س

( - 1 =)3ل(�س=  + )2ل (�س= + )1ل (�س=))0

= ) )0.4( 1 + )0.4( )0.6( 7 + )0.4( )0.6(21( -1
2

6

5

7

الأ�سئلة

)1

�أ ) �س= 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
6
5
4
3
2
ب) �س
5
4
3
2
1
ل(�س) 36 36 36 36 36

جـ) جمموع ل(�س) = 1
∴ ل(�س) اقرتان احتمال.
)2
�أ = 0.6 -
)3

2

7
6
36

8
5
36

9
4
36

10
3
36

11
2
36

12
1
36

2

�أ ) ل(�س=)0.4( )0.6( ×6 =)2
4
ب) ل(�س  =)4ل(�س= )0.6( = )4
4
3
جـ) ل (�س= + )1ل(�س=)0.4( + )0.4()0.6( ×4 = )0

)4
�س

ل(�س)

0
625
4096

1
1500
4096

2
1350
4096

3
540
4096

4
81
4096
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الف�صل الثاين :املتغريات الع�شوائية املنف�صلة واملت�صلة.
ثان ًيا:

العالمة املعيارية.

عدد احل�ص�ص :ح�صتان.

النتاجات

 يتعرف مفهوم العالمة املعيارية. يح�سب العالمة املعيارية ،ويف�رسها. -ي�ستخدم العالمة املعيارية يف حل م�سائل عملية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

العالمة املعيارية :ز�س  ،االنحراف املعياري :ع ،املتو�سط احل�سابي� :س .

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صف العا�رش ،وحدة الإح�صاءواالحتماالت.
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صفان :الثامن والعا�رش ،حل�أنظمة املعادالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات ( .)251 -246

التعليم القبلي
املتو�سط احل�سابي ،االنحراف املعياري ،حل نظام معادلتني خطيتني جرب ًّيا.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم عن طريق الن�شاط (الرواية)،
التعلم يف جمموعات ( التعلم التعاوين اجلماعي).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بكتابة عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
 -2قراءة الق�صة الآتية على الطلبة:
�أحمد طالب يف ال�صف الثاين ع�رش يعي�ش ظروفًا اقت�صادية �صعبة ا�ضطرته �إلى العمل مع والده يف احلقول
للم�ساهمة يف ت�أمني حاجات �أ�رسته التي تقطن يف بيت حمدود امل�ساحة والغرف ،حتى �إنه كان يدر�س يف
الغرفة التي ي�شاركه فيها �إخوته .وبالرغم من ذلك فقد ح�صل على معدل  85يف املئةّ � ،أما حممود فكان
يعي�ش يف رغد من العي�ش؛ �إذ وفَّر له والده جميع حاجاته ،وكانت لديه غرفته اخلا�صةَّ ،
ومتكن من �رشاء ما
يلزمه للدرا�سة ،وح�صل يف نهاية املطاف على معدل  86يف املئة:
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• بر�أيك� ,أي الطالبني م�ستوى ذكائه �أكرث� :أحمد �أم حممود؟
• ما املعايري التي ا�ستندت �إليها يف �إطالق هذا احلكم؟
 -3مناق�شة الطلبة يف مقدمة الدر�س ،و�س�ؤالهم عن معايري احلكم على امل�ستوى التح�صيلي الأف�ضل.
 -4تعريف العالمة املعيارية ،ثم كتابة التعريف بخط وا�ضح على اللوح.
 -5مناق�شة الطلبة يف املثال ( ،)1ثم كتابة حله على اللوح.
 -6تكليف الطلبة حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
 -7مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( ،)2ثم تكليفهم حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي
التغذية الراجعة لهم.
 -8مناق�شة الطلبة يف حل املثالني ( ،)3و( )4على اللوح.
 -9تكليف الطلبة حل التدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية
الراجعة لهم.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -10تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -11ختم الدر�س بتكليف الطلبة تعبئة منوذج �سجل و�صف �سري التعلم.

�أخطاء �شائعة

عدم التفريق بني العالمة املعيارية والعالمة اخلام.

الفروق الفردية

عالج
 �إذا كان املتو�سط احل�سابي ملجموعة من القيم هو ( ،)50واالنحراف املعياري لها هو ( ،)2فجد ما ي�أتي: )1العالقة املعيارية للقيمة (.)47
 )2القيمة التي تنحرف انحرافني معياريني فوق املتو�سط احل�سابي.
�إثراء
 ت�صفَّح موقع من�صة �إدراك للتعلم الإلكرتوين ( ،)www.edraak.orgوابحث فيه عن مقاطع فيديوتقريرا عن ذلك.
تخ�ص مو�ضوع الدر�س ،و�شاهدها ،ثم اكتب
ً
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي :منوذج و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
1
ز2 - = 38
التدريب ()2
املتو�سط احل�سابي = �س = 68
التدريب ()3
ز2.5 = 90

الأ�سئلة
)1
ز ، 2- =54ز4 =72
)2
�أ ) �س = 172

ب) 151

)3
املتو�سط احل�سابي = �س = 4
)4
املتو�سط احل�سابي = �س = 22
االنحراف املعياري= ع = 10
3
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الف�صل الثاين :املتغريات الع�شوائية املنف�صلة واملت�صلة.
التوزيع الطبيعي.
ثال ًثا:

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف منحنى التوزيع الطبيعي ،وخ�صائ�صه. -ي�ستخدم خ�صائ�ص منحنى التوزيع الطبيعي يف حل م�سائل عملية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

التوزيع الطبيعي ،التوزيع الطبيعي املعياري.

التكامل الر�أ�سي
 كتاب الريا�ضيات ،ال�صف العا�رش  ،وحدة الإح�صاءواالحتماالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)259 -252

التعليم القبلي
العالمة املعيارية ،املتو�سط احل�سابي ،االنحراف املعياري.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،حل امل�شكالت ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين
اجلماعي).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض املثال الآتي:
يتعرف م�ست��وى حت�صيل الطلبة يف �إح��دى املدار�س ،فح�سب معدالته��م النهائية .وقد
�أراد حمم��د �أن َّ
�أظه��رت الن�سب �أن عد ًدا قليلاً منهم كان م�ستوى حت�صيل��ه مرتف ًعا ،و�أن عد ًدا قليلاً منهم كان م�ستوى
منخف�ضا ،يف حني كان معظم الطلبة من ذوي التح�صيل املتو�سط.
حت�صيله
ً
 -2التعبري عن ذلك بر�سم منحنى التوزيع الطبيعي؛ لتقدمي منحنى التوزيع الطبيعي.
طبيعيا.
 -3توجيه الطلبة �إلى ذكر �أمثلة �أخرى على ظواهر تتوزع بياناتها توزي ًعا
ًّ
 -4ذكر خ�صائ�ص التوزيع الطبيعي للطلبة.
 -5توزيع الطلبة �إلى جمموعات ،ثم تكليفهم تنفيذ الن�شاط يف ال�صفحة ( ،)253وا�ستق�صاء خ�صائ�ص
التوزيع الطبيعي املعياري.
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 -6ا�ستعرا�ض جدول التوزيع الطبيعي ،وكيفية ح�ساب قيمة املتغري ز عن طريق ا�ستخدام املنظمات الب�رصية
التي تعالج جميع احلاالت.
 -7كتابة املثال ( )1على اللوح ،ثم مناق�شة الطلبة يف حله ،ثم تكليفهم حل التدريب (� )1ضمن
جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -8مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( )2الذي يعر�ض كيفية التعامل مع حتويل املتغري الع�شوائي الذي يتبع
التوزيع الطبيعي �إلى توزيع طبيعي معياري.
 -9تكليف الطلبة حل التدريب ( ،)2ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -10لفت انتباه الطلبة �إلى �أهمية ا�ستخدام التوزيع الطبيعي يف حل م�سائل حياتية ،وذلك بعر�ض املثال
( ،)3ثم تكليفهم حل التدريب (� )3ضمن جمموعات.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -11تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -12ختم الدر�س بتقدمي تغذية راجعة ملا �شرُ ِ ح من �أفكار الدر�س.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة بعدم حتويل املتغري الع�شوائي الذي يتبع التوزيع الطبيعي �إلى توزيع طبيعي معياري
لإيجاد احتمال وقوعه.

الفروق الفردية
عالج
 بينِّ خ�صائ�ص التوزيع الطبيعي املعياري.�إثراء
 جد ل (  1.7-ز .)0استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
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�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي (.)3-3

التدريبات

�إجابات التدريبات والأ�سئلة

التدريب ()1
0.9918 )1
0.1271 )3

0.9978 )2
0.8511 )4

التدريب ()2
0.9452 )1

0.5670 )2

الأ�سئلة

)1

)2
)3

�أ ) 0.8849
جـ) 0.8980
هـ )0.7414
�أ ) 0.2119
�أ ) 0.0668
جـ) 309

ب) 0.9962
د ) 0.0162

ب) 0.0548
		
ب) 0.9596

)4
%30.85
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الف�صل الثالث :االرتباط واالنحدار.
� اً
أول:

االرتباط.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف مفهوم االرتباط. ير�سم �شكل االنت�شار بني متغريين ،ويحدد نوع االرتباط من �شكل االنت�شار. يح�سب معامل ارتباط بري�سون بني متغريين. يتعرف �أثر التعديالت اخلطية يف معامل االرتباط. -يحل م�سائل حياتية با�ستخدام معامل االرتباط.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

االرتباط ،معامل االرتباط� ،شكل االنت�شار( ،ر).

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف العا�رش ،وحدةالإح�صاء واالحتماالت.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)269 - 260

التعليم القبلي
بيانيا.
العالقة الطردية ،العالقة العك�سية ،االقرتان اخلطي ومتثيله ًّ
استراتيجيات التدريس

انتق زميلاً � -شارك)� ،أخرى
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم يف جمموعات (فكرِ -
(اال�ستق�صاء املوجه).
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بكتابة عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
 - 2تف�سري معنى (ارتباط) يف اللغة العربية.
 -3ذكر �أمثلة من واقع احلياة على متغريات مرتابطة ،مثل :العالقة بني عدد �ساعات العمل والأجرة ،والعالقة
بني م�ستوى التح�صيل وعدد �ساعات الدرا�سة ،والعالقة بني زمن الو�صول و�رسعة ال�سيارة.
 -4توجيه الطلبة �إلى ذكر �أمثلة �أخرى على عالقات ارتباطية بني متغريين.
 -5لفت انتباه الطلبة �إلى وجود نوعني من العالقات املرتبطة (طردية ،وعك�سية) ،وتو�ضيح مفهوم كل منهما.
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 -6توجيه الطلبة �إلى ت�صنيف الأمثلة التي ذكروها �سابقًا �إلى عالقات عك�سية وطردية.
 -7تو�ضيح مفهوم �شكل االنت�شار و�أهميته يف احلكم على نوع العالقة.
 -8تو�ضيح كيفية احلكم على نوع العالقة عن طريق �شكل االنت�شار با�ستخدام املنظمات الب�رصية.
 -9كتاب��ة املث��ال ( )1عل��ى اللوح ،ثم مناق�ش��ة الطلبة يف حله ،ث��م تكليفهم حل التدري��ب (� )1ضمن
جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
تقديرا
قيا�سا دقيقًا؛ لأن �شكل االنت�شار ُيظهِ ر
 -10تنبيه الطلبة ل�رضورة وجود مقيا�س يقي�س قيمة العالقة ً
ً
تقديرا دقيقًا للقيمة احلقيقية.
للحكم على قيمة االرتباط ،وال مُي ِّثل
ً
 -11كتابة قانون معامل االرتباط على اللوح ،ثم �رشح عنا�رصه وكيفية �إيجادها.
 -12مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( )1با�ستخدام قانون معامل االرتباط ،ثم املقارنة بني القيمتني ،ثم تكليفهم
حل التدريب �ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -13حل املثال ( )3بم�شاركة الطلبة ،ثم تكليفهم حل التدريب (� )3ضمن جمموعات.
 -14ا�ستق�صاء �أثر التعديالت اخلطية يف معامل االرتباط بتكليف الطلبة حل �أ�سئلة الن�شاط يف ال�صفحة
(� )267ضمن جمموعات ،ثم مناق�شتهم يف الإجابات ،ثم كتابة ال�صحيح منها على اللوح.
انتق اً
زميل � -شارك) يف تنفيذ ن�شاط (فكر وناق�ش).
 -15ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكرِ -
 -16كتابة املثال ( )3على اللوح.
 -17تكليف الطلبة حل التدريب ( )4فرادى ،ثم مقارنة كل طالب �إجابته ب�إجابة زميله الذي بجانبه.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -18تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -19ختم الدر�س بتقدمي تغذية راجعة ملا �شرُ ِ ح من �أفكار الدر�س.

�أخطاء �شائعة
دائما؛ لذا يجب تذكريهم �أن قوة
قد يعتقد بع�ض الطلبة �أن قيمة االرتباط املوجبة �أقوى من القيمة ال�سالبة ً
العالقة تزداد كلما اقرتبنا من الأطراف (العددان ،1 :و .)1-

الفروقات الفردية

عالج
 �أي معاملي االرتباط الآتيني �أقوى� 0.8- :أم 0.7؟�إثراء
 �إذا كانت �ص = �2س ،فما نوع االرتباط بني املتغريين �س� ،ص؟ ما قوة االرتباط؟ ف�سرِّ �إجابتك.189

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.

�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)6-1

�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات

التدريب ()1
عالقة عك�سية.
التدريب ()2
2542 * 72
التدريب ()3
ر =  ، 1عالقة طردية.
3
التدريب ()4
		
أ� ) 0.65

		
ب) 0.65

جـ)0.65-

الأ�سئلة

)1
عالقة عك�سية.
)2
1ر=
18 * 42
)3

 ، 700عالقة عك�سية.
 954)4
  ، 0.08عالقة عك�سية.)5
0.9 -

)6

		
�أ ) 0.85
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ب)0.85

جـ) 0.85-

الف�صل الثالث :االرتباط واالنحدار.
ثان ًيا:

االنحدار.

عدد احل�ص�ص :ثالث ح�ص�ص.

النتاجات

 يتعرف مفهوم خط االنحدار ،و�أهميته. يجد معادلة خط االنحدار الب�سيط بني متغريين.يطبق معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيمة �أحد املتغريين ،ويجد اخلط أ� يف التنب�ؤ.
 ِّ -ي�ستخدم معادلة خط االنحدار يف حل م�سائل حياتية.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

معادلة خط االنحدار ،القيمة املتنب�أ بها:

 ،اخلط أ� يف التنب�ؤ =

التكامل الر�أ�سي
 كت��اب الريا�ضي��ات ،ال�ص��ف العا��شر ،وح��دةالإح�صاء واالحتماالت.

-

.

م�صادر التعلم
 -الكتاب املدر�سي ،ال�صفحات (.)275 - 270

التعليم القبلي
االرتباط.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ( الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد.
�إجراءات التنفيذ
 -1التمهيد للدر�س بعر�ض مقدمة الدر�س ،ثم مناق�شتها مع الطلبة.
اً
م�ستقبل ،مثل درا�سة عدد ال�سيارات املبيعة يف
 -2بيان �أهمية درا�سة البيانات احلالية يف التنب�ؤ مبا �سيحدث
�شهور معينة للتنب�ؤ مببيعات ال�شهر التايل وهكذا.
 -3توجيه الطلبة �إلى ذكر �أمثلة �أخرى على عالقات ت�ستخدم يف التنب�ؤ بقيم م�ستقبلاً .
 -4لفت انتباه الطلبة �إلى �إمكانية وجود خط�أ يف التنب�ؤ ،و�أنه كلما كان اخلط�أ يف التنب�ؤ قليلاً اقرتبنا من
القيمة احلقيقية.
 -5كتابة قاعدة اخلط أ� يف التنب�ؤ على اللوح ،ثم �رشحها للطلبة.
 -6كتابة القانون الذي ي�ستخدم يف �إيجاد معادلة خط االنحدار ،وكيفية �إيجادها ،و�رشح عنا�رص هذا القانون.
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 -7حل امل�س�ألة الوارد ذكرها يف بداية الدر�س بم�شاركة الطلبة.
 -8مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( ،)1ثم تكليفهم حل التدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعتهم
يف هذه الأثناء ،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -9مناق�شة الطلبة يف حل املثال ( ،)2ثم تكليفهم حل التدريب (� )2ضمن جمموعات.
ُـح ُّل فيه بع�ض �أ�سئلة الدر�س ،و ُي َح ُّل بع�ضها الآخر يف ال�صف ،ومتابعتهم،
 -10تكليف الطلبة بواجب بيتي ت َ
وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 -11ختم الدر�س بتقدمي تغذية راجعة ملا �شرُ ِ ح من �أفكار الدر�س.

�أخطاء �شائعة
�صفرا.
دائما موجب �أو �سالب ،و�أنه ال ي�ساوي
قد يعتقد بع�ض الطلبة �أن اخلط أ� يف التنب�ؤ ً
ً

عالج

الفروقات الفردية

 يبني اجلدول الآتي العالقة بني املتغريين �س� ،ص:�س :رقم اليوم
�ص :عدد الأ�شخا�ص الذين ذهبوا �إلى املهرجان

1

2

3

4

5

20

17

13

9

6

جد اخلط أ� يف تنب�ؤ عدد الأ�شخا�ص الذين ذهبوا �إلى املهرجان يف اليوم الثالث.
�إثراء
و�صفرا.
و�سالبا،
موجبا،
بيانيا متى يكون اخلط�أ يف التنب�ؤ
 ًِّ
ً
و�ضح ًّ
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء ،الورقة والقلم.
�أداة التقومي  :االختبار الق�صري.
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�إجابات التدريبات والأ�سئلة
التدريبات
التدريب ()1
� )1ص= � 1.4س – 35

88.2 )2

التدريب ()2
7)1

4 – )2

الأ�سئلة
)1
�أ )�ص= � 0.32س 45.6 +

		
ب)73.76

3 – )3

جـ) 5.6

)2
�ص= �2س15+
)3
دينارا.
ً 9390
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�إجابات �أ�سئلة الوحدة
)1
 86400طريقة.
)2
ر=3
)3
�س
ل(�س)

0
0.36

1
0.48

2
0.18

)4
�س = 34
)5
)6

ب = 0.1
			
أ� ) ر = 0.8-

)7

		
�أ ) �ص = � 1.1س 3.7+
جـ) 1.1-

)8

			
أ� ) 0.9554
جـ) 0.829
هـ) 0.7709

)9

ب) ر = 0.8-
		
ب) 19.1

ب) 0.9842
د ) 			0.0062

		
أ� ) 0.1587

ب) 0.2743

)10
		
أ� ) 0.1587
تقريبا.
جـ)  977طالبة ً

ب) 0.9544
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-5

يتعرف مفهوم التباديل.

يحل م�سائل تطبيقية على خ�صائ�ص
التباديل.

يطبق قانون التباديل.

يحل معادالت با�ستخدام التباديل.

يحل م�سائل عملية با�ستخدام التباديل.

الرقم

ا�سم الطالب

نعم ال نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

املجموع
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2-5

الرقم

ا�سم الطالب

يتعرف مفهوم التوافيق.

يحل م�سائل تطبيقية على خ�صائ�ص
التوافيق.

يطبق قانون التوافيق.

يحل معادالت با�ستخدام التوافيق.
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يحل م�سائل عملية با�ستخدام التوافيق.

نعم ال نعم ال

نعم ال

نعم ال

نعم ال

املجموع

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)3-5

املجموع

الرقم

ا�سم الطالب

يحل م�سائل
يحل م�سائل عملية
يجد جدول التوزيع
با�ستخدام توزيع ذي على املتغري الع�شوائي
االحتمايل.
احلدين.
وتوزيع ذي احلدين.
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(� )5إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،من دون م�ساعدة.
(� )4إذا �أجنز الطالب املهمة ب�صورة �صحيحة ،مع م�ساعدة قليلة.
(� )3إذا �أجنز الطالب املهمة مب�ساعدة قليلة.
(� )2إذا �أجنز الطالب املهمة مب�ساعدة كبرية.
(� )1إذامل ينجز الطالب املهمة.
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ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :االختبار الق�صري.
يبني اجلدول الآتي عالمات ( )5طالب يف مادتي التاريخ واجلغرافيا:
رقم الطالب

1

2

3

4

5

التاريخ �س

2

7

7

9

10

اجلغرافيا �ص

3

5

5

8

9

 جد معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيم �ص �إذا علمت قيم �س.علما ب�أن عالمته يف مادة التاريخ 4
 -اح�سب اخلط�أ يف التنب�ؤ بعالمة طالب يف مادة اجلغرافياً ،

198

قائمة املراجع
� اً
أول :املراجع العربية
� -1إدارة املناهج والكتب املدر�سية ،الإطار العام للمناهج والتقومي ،ط2013 ،2م.
 -2الفريق الوطني للتقومي ،ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته (الإطار النظري)� ،إدارة االمتحانات واالختبارات،
وزارة الرتبية والتعليم2004 ،م.
 -3فريد �أبو زينة ،الريا�ضيات مناهجها وطرق تدري�سها ،مكتبة الفالح -الكويت2003 ،م.
عمان :دار ال�صفاء للن�رش2006 ،م.
 -4من�صور عو�ض ،مبادئ الإح�صاءّ ،
ثانيًا :املراجع الأجنبية
1- Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis - Calculus Early Transcedentals - Tenth Edition.
2- Larson, Hosttler - Precalculus - 7th Edition - boston.
3- Salas, Hille, Etgen - Calculus One And Several Variables - Tenth Edition 2007 John Willy and sons.
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مت بحمداهلل

