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صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند اإلى واقعية النشاأة، ال�أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة  يتصف ال�إ

للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، 

ال�آمال، ويلامس  اإصلاح يحقق  المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج  من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل 

ال�أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.   

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت  التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، وال�إ

بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي 

نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، 

والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد 

تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعزّز اأخذ جزئية الكتب المقررّة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس؛ لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، 

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني  طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي طليعتها وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ ووطنياً، وفي هذا ال�إ

ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل  ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة، والتدقيق، وال�إ

ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.     
وزارة التربية والتعليم العالي 

مركز المناهج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٨ م

تـقـديـم
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    الفصل ال�أول:   

مقدمة:

ــت  نية، ولمــا كان ــي وموضوعــي ذا نشــاأة فلســطي ــق منحــى عقلان ــق، وف ي ــة والتطب ــن النظري ي ــة دمجــت ب ــى منهجي ــي فلســطين عل ــوي ف رب ت �إصــلاح ال اعتمــد ال  

ــدرة  ــال والق ــل الفع تواص ــال وال �تص ــاوض وال تف ــن ال ــكلات وف ــل المش ــة لح ــات الضروري ــاء الكفاي ن ــم وب تعل ــم وال ي تعل ــات ال ي ــي عمل ــا ف ــوم واأداته ــة العل غ ــات ل الرياضي

ــة  ــق رؤي ــة تحق ــق اأســس علمي ــات وف ــاج الرياضي ــر منه ــن تطوي ــد م �ب اأنواعــه، كان ل ــر ب ــات اأنمــاط التفكي ــن طي ي ــن ب ــة تخــرج م ــة علمي ــذات بطريق ــر عــن ال ي تعب ــى ال عل

ــي  ــهام ف لاإس ــة ل �جتماعي ــاة ال ــي الحي ــا ف ــف التكنولوجي ــة، وتوظي ي ــة الكون ــر المعرف ــة عص ــة ومواكب ثقاف ــم وال ــة القي ــاء منظوم ن ــى ب ــد عل اأكي ت ــع ال ــه، م ات ــلاح وغاي �إص ال

ــرى.   �أخ ــات ال ثقاف ــى ال ــة عل ــة ومنفتح ــي العالمي ــة تحاك ي ــة بعقل تنمي ــر وال ــي التحري ــي ف ــتوى الوطن ــى المس ــات عل �أولوي ــد ال تحدي

ــاس الفلســطيني  �أس ــون ال ــة كالقان ي ــات وطن ــن مرجعي ــة م ــوي، منطلق رب ت ــي وال ــي والعلم ثقاف ــلاإرث ال ــداداً ل ــام امت ع ــم ال ي تعل ــة ال ــي مرحل ــات ف ــة الرياضي يق ــي وث اأت        ت

ــي  ــطيني ف ــع الفلس ــات المجتم ــة وحاج ــة والعلمي تربوي ــتجدات ال ــار المس ب �عت ــن ال ــن بعي �أول، اآخذي ــطيني ال ــاج الفلس ــام للمنه ع ــار ال �إط ــتقلال وال �س ــلان ال ــة اإع يق ووث

�أول. ــاج الفلســطيني ال ــي المنه ــوي ف رب ت ــم ال تقوي ــة ال يق ــي، ووث ــي والدول ــتويين المحل ــى المس ــة عل ــات ذات العلاق ــة والدراس لف �ت المخت ــال المج

تعليم  ير المجلس القومي ل تعليم الرياضيات ومعاي ير المحورية ل ية مثل المعاي ير دول ير اعتمدت على رؤية وطنية ومعاي اتها معاي ب       تضمنت هذه الوثيقة في جن

ومبادئه  تاجاته  ون المنهاج  غايات  اإلى  �إضافة  ال ب وغيرها،  ابان  ي ال في  المنهاج  وخبرات  ماساتشوستس،  في  الرياضيات  لمنهاج  العام  �إطار  وال  )NCTM( الرياضيات 

تعليمية. �أهداف وفق الصف والوحدة ال ابع المهارات للصفوف كافة وكذلك مصفوفة ال ت �أساسية لكل مرحلة، ومصفوفة تسلسل وت ومجموعة المهارات ال

الغايات:

ــي  ــا ف ــال وتوظيفه تواصــل الفع ــه وال اأنواع ــر ب ــى االتفكي ــدرة عل ــر الق ــات، وتطوي ــي الرياضي ــية ف ــارات اأساس ــارف ومه ــاب مع ــات: اكتس ــاج الرياضي ــن منه ــة م الغاي
ــلال: ــن خ ــات م ــو الرياضي ــي نح ــاه اإيجاب ــن اتج ــة، وتكوي ي ات ــكلات حي ــة ومش ــة واجتماعي يعي ــر طب ــة لظواه ي ــول عمل ــاف حل استكش

ــرور  ــع م ــداً م ــزداد تعقي ــة ت ــكلات متنوع ــل مش ــة وح ــطة رياضي �أنش ــتمرة ل ــة المس ــة، والممارس ــة واجتماعي يعي ــر طب ــل لظواه ي ــب والتحل ــة والتجري الملاحظ  

ــى  ــدرة عل ــة الق ــية وتنمي �أساس ــة ال ــن الرياضي ي ــادئ والقوان ــم والمب ــاء المفاهي ن ــى ب ــدرة عل ــر الق ــا، وتطوي نه ــات وتكوي لرياضي ــة ل يوي ن ب ــة ال يع ــن الطب ــن م ــت، والتمك الوق

ــة واإتقــان. ــة وتطبيقهــا بســرعة ودق اســترجاع المعرف
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يومية بطريقة عملية. اة ال براهين لحلول مشكلات في الحي توظيف لغة الرياضيات في استقصاء العلاقات والتعميمات وتقديم الحجج وال  

ية واإدراك اأهميتها في تعلّمهم وفي الحياة. تقدير دور الرياضيات في تكوين اتجاهات اإيجاب

نتاجات تعلم الرياضيات 

ــم، وتتمحــور ضمــن  ــة يكتســبها المتعل ــص عام ــن، وهــي خصائ ــي دراســته لمنهــاج معي ــم ف ي ــارف ومهــارات وق ــم مــن مع ــا يكتســبه المتعل ــم: كل م نتاجــات التعل
ــة: �ت ثلاث مجــال

ــي، 	  �بداع ــر ال ــكلات، والتفكي ــل مش ــل، ح ي ــث، تحل ــر(: بح ــا والتفكي ي ــة العل ي ــدرات العقل ــات الق تاج ــة )ن ي ــون العقل ــارات الفن ــي مه ــة: وه ــات عام نتاج
ــد، ... اق ن ــر ال والتفكي

ــر العلمــي 	  ــة التخصــص: البحــث العلمــي، التفكي ل تاجــات عائ ــة، ومــن ن ــات للمباحــث العلمي نتمــي الرياضي ــث ت نتاجــات عائلــة التخصــص: حي
ــة. ي ل ي ــة التحل والمنطقــي، المنهجي

نتاجات التخصص: وهي نتاجات تعلم مادة الرياضيات.	 

* نتاجات تعلم الرياضيات:
�ل المنطقي	  �ستدل نتاج وال �ست �ستقراء وال امتلاك مهارات التفكير العليا وحل المشكلات وال

اتية.	  نمو مهارة فهم المقروء في حل المشكلات في تطبيقات وسياقات حي

نمو مهارات التقصي والدقة العلمية وحب المعرفة.	 

�أسلوب العلمي في قراءة وتفسير الفرضيات والظواهر.	  تطبيق ال

تنمية الحس العددي والحس الفراغي عند الطالب.	 

اتية. 	  �حتمال في سياقات حي �إحصاء وال �أساسية في ال توظيف المبادئ ال

ينها.	  �كتساب مهارات القياس وفهم العلاقات بين وحدات القياس والتحويل فيما ب توظيف اأدوات ووحدات القياس ل

يعية والكسور.	  �أعداد الطب �أربع على ال امتلاك مهارات اإجراء العمليات ال
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اأما المبادىء التي يعتمد عليها منهاج الرياضيات فتشمل:

التكامل ال�أفقي والعمودي:	 
�ت  ــال ــن المج ي ــي ب �أفق ــط ال راب ت ــم ال ــطيني يدع ــاج الفلس �ت، والمنه ــال �حتم ــاء وال �إحص ــداد وال �أع ــر وال ــة والجب ــددة كالهندس ــات متع ــوى الرياضي �ت محت ــال     مج

�ت  ــن مجــال ي ــة ب ادل ب ــات المت ــى اأســاس العلاق لفــة عل ــي الســنوات والمراحــل المخت ــاً ف ــم عمودي ــي المفاهي تعمــق ف ــط وال راب ت ــى ال ــي عل ن ب لفــة ويعززهــا، وي المخت

ــي  ــات ف ــياقات الرياضي ــارج س ــا خ ــات وتطبيقه ــم الرياضي ــن لمفاهي مي ــز المتعلّ ي ــى تمي ــز عل ــة، ويرك ب ــة للطل ــات منفصل ــا كموضوع ــن تقديمه �ً م ــدل ــوى، ب المحت

ــة. ي ات ــة، والمواقــف الحي �أكاديمي التخصصــات ال

م: 	  التعلّ
ــات بعمــق  ــى فهــم الرياضي ــة اإل ب ــاج الطل ــة بطريقــة استكشــافية تحفــز المتعلميــن، وتحقــق المتعــة، وتطــّور الفهــم المعمــق لهــم، ويحت �أفــكار الرياضي طــرح ال تُ  

ــة. ي واســتخدامها بفاعل

ــم وتطويرهــا، ويشــمل بشــكل رئيــس  ــاء المفاهي ن ب ــى شــبه المحســوس فالمجــرد ل تقــال التدريجــي مــن المحســوس اإل �ن ــات ال لرياضي ويتطلــب الفهــم المعمــق ل  

ــارات  �إجــراءات والمه ــن ال ي ــط ب ــى تتحــدى تفكيرهــم وترب ــة ذات معن ي ــة عمل ــات رياضي يق ــة بتطب ب ــاج الطل ــي، وحــل المشــكلات، واإدم ــددي والحــس المكان الحــس الع

ــة. ــة المفاهيمي ــع المعرف م

التواصل: 	 
ــة  ــكار الرياضي �أف ــح ال تواصــل تصب ــلال ال ــن خ ــا، فم ــكار واإيضاحه �أف ال ــاركة ب ــرق للمش ــد الط ــو اأح ــم، فه ــر الفه اً لتطوي ــي ــزءاً اأساس تواصــل الرياضــي ج ــر ال ب يعت  

ــن  �آخري �ســتماع لتفســيرات ال ــع، حيــث اأن ال يهــا واضحــة للجمي ــة ومعان �أفــكار الرياضي ــر، وتســاعد فــي جعــل ال ــل التفكي تــج عنهــا تعدي ن ــد ي نقــاش وق اأمــل وال ت ل �ً ل مجــال

ــات. ــاد علاق ــط واإيج رب ــن وال ــى التخمي ــم عل ــور قدرته ــة تط لف ــة مخت ــكار رياضي ــات واأف ــاف توجه ــة، واستكش ب ــم الطل ــر فه ــاً لتطوي ــح فرص ي ت ي

ابة مع المحتوى: تقاطع مهارات القراءة والكت

ابة، التي تمكنهم من الفهم المعمق للمفاهيم ومعاني الرموز والمصطلحات الرياضية  ال اإلى تطوير معارف ومهارات القراءة والكت يستند تعليم الرياضيات الفّع  

�ل وتحقيق فهم اأعمق للمفاهيم،  �ستدل ابة يجب اأن يدعم المعلمون باستمرار قدرة الطلبة على ال �ل من خلال القراءة، ومن خلال الكت �ستدل فضلاً عن تطوير مهارات ال

�ستيعاب،  راتيجيات ال تعبير عن فهمهم بطريقة مركزة ودقيقة ومقنعة،  واكتساب فهم المفاهيم وتعميقها من المواد المكتوبة بمساعدتهم على اكتساب مهارات واست وال

�إعلام. انات الواردة في وسائل ال ي ب فادة من المواد المتنوعة بما فيها المقررات الدراسية، والمجلات الرياضية، وسياقات المسائل الرياضية، وال �إ وال
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المبادرات الريادية:	 
ــة بعمــل مشــاريع حســب الصــف والوحــدة، حيــث  ب ــام الطل ي ــراز هــذا الجانــب مــن خــلال ق ــق المنهــاج اب ــى عات ــة، حيــث يقــع عل ادي ري ــادرات ال تشــجيع المب  

ــة.  تعامــل مــع المواقــف الطارئ ــة ال ــى المخاطــرة وكيفي ــك فهــم معن ــة ،وكذل ي ــة والمهن ــب العلمي ــى الجوان ــز عل تركي ــط للمشــروع، وال ــى التخطي ــز عل تركي ال

توجهات في التقويم:	 
ــة نظــرًا لمــا  تعليمي ــة ال ي ــم اأساســاً مــن مقومــات العمل تقوي ــر ال ب �أعمــال والمشــروعات ويعت �أشــياء وهــو الحكــم علــى مــدى نجــاح ال ــد قيمــة ال ــم هــو تحدي تقوي ال  

ــم. ي تعل ــر ال ــال تطوي ــي مج ــرى ف ــة كب ــام واأهمي ــن دور ه ــم م لتقوي ل

ــة  ــرز اأهمي ب ــا ت ــن هن ــة، وم تربوي �أهــداف ال ــق ال ــي تحقي ــة خاصــة ف ــه اأهمي ــا ل ــق اأهدافه ــاإن تحقي ــي ف ال ت ال ــة وب تعليمي ــرز الموضوعــات ال ــن اأب ــات م ــر الرياضي ب وتعت  

ــرق  ــي ط ــد اأن تنعكــس ف �ب ــات ســمة  خاصــة ل ــادة الرياضي ــداف، ولم �أه ــق ال ــدى تحقي ــن م ــق م ــو التحق ــه ه ــدف من ــاج اإذ اأن اله ــن عناصــر المنه ــم كعنصــر م تقوي ال

ــي:  ــم، وه تقوي ــاليب ال واأس

تعلم السابق الذي اكتسبه الطالب فالرياضيات مادة تراكمية.  تقويم جوانب من ال اشتمل ال

تقويم التكويني. بارات، وكذلك في ال �خت �أجزاء يفيد في ال �أسئلة على هذه ال �أن تجزئة المفاهيم اإلى اأجزاء وطرح ال �أحيان، ل �ستقرائي في معظم ال �أسلوب ال اعتماد ال

�أنشطة والوسائل المستويات المعرفية المختلفة.  �أهداف الفرعية، واأن تعكس ال �أهداف الرئيسة، والتي بدورها سوف تنعكس على ال تقويم على ال تركيز ال

ــات وملاحظتهــا،  ان ي ب ــلات، جمــع ال ــذ المشــاريع، عمــل المقاب نفي ــل: ت ــم مث لتقوي ــد مــن اســتخدام وســائل اأخــرى ل � ب ــل ل ــارات فقــط، ب ب �خت ــم علــى ال تقوي عــدم اقتصــار ال

ــة اأو مســموعة.  ــة مــن معلومــات مكتوب تقان واســتخدام وســائل ال

�أربعة، والتحقق من صحة الحل، والتقدير، والحساب الذهني.   ية ال تقان خوارزميات العمليات الحساب �إ تضمين تمرينات ومسائل ل

ــة  �آل �أعــداد، شــبكة المربعــات، ال �أدوات الهندســية، خــط ال ــل )ال ــه مث تعامــل مع ــلات المنوعــة حســب النشــاط المــراد ال ي تمث ــة، وال لف ــن اســتخدام الوســائل المخت تضمي

الحاســبة، ...(.

�إجرائية وحل المشكلات. تقويم على الجوانب المعرفية فقط بل يتعداها ليغطي الجوانب ال عدم اقتصار ال
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المعايير:

�آتي: نية وفق ال تناسب مع الخصوصية الفلسطي ير العالمية بما ي لرياضيات اأن يراعي المعاي على المنهاج الفلسطيني  المطور ل

نمائية. اأول�ً: الشمولية: شمول المنهاج لجميع الخبرات الرئيسة في الرياضيات، بحيث تراعي حاجات الطلبة وخصائصهم ال

ــط  ــلال رب ــن خ ــل م ــب بشــكل متكام ــع شــخصية الطال تناســب م ــا ي ــرار، وبم ــن التك ــًدا ع ــم بعي ــات بشــكل منظ ي ــزاء والكل �أج ــن ال ي ــط ب رب ــة: ال ــاً: التكاملي ي ثان

ــة. ي ات ــياقات الحي الس ــة ب ــائل الرياضي ــطة والوس �أنش ال

نية وعادات وتقاليد المجتمع. ئة الفلسطي ي ب اً: التفاعل مع المجتمع: اأن يعكس المنهاج ال ًث ثال

راأي، بما يعزز التفكر في المعرفة وما وراء المعرفة. �أسئلة المفتوحة التي تتطلب الحوار واإبداء ال �ت وال تاأمل: طرح التساؤل رابعاً: ال

خامساً: المرونة: يوفر المنهاج الفرصة للطلبة  للاستمتاع بالموضوعات الرياضية، وربط المحاور الرياضية وموضوعاتها ببعض.

تعليمية.  باره محور العملية ال سادًسا: الطالب غاية التربية ونتاجها: يوجه منهاج الرياضيات الطالب كي يصبح نشطاً ومبدعاً باعت

تعلم الذاتي.  سابًعا: التكنولوجيا وال�تصال في عملية التعلم:  عكس المفاهيم الرياضية على شكل اأنشطة تفاعلية، وتوفير محتوى رقمي يسهم في ال

اأدواته كافة.  تقويم البديل )الحقيقي( ب لتقويم كال تلفة ل ا: التقويم: استخدام اأنماط مخـ ثامًن

تعليم النوعي واأثره في حل المشكلات. نمائية، والربط بين ال تاسًعا: الجودة: مراعاة خصائص الطلبة وسماتهم ال

ــد توظيفهــا بشــكل مخطــط لهومنظــم                  ــات عن ــم الرياضي ي ــم وتعل ــا اأداة اأساســية فــي تعل ــر التكنولوجي ب ــة التعلــم: تعت ي ــا وال�تصــال فــي عمل عاشــراً: التكنولوجي

ــة  ــق المعرف ي ــر اأو تطب ــم لتطوي تعلّ ــة ال ئ ي ــاء ب ــي اإغن ــهم ف ــن وتس ــة والمعلمي ب ــة للطل ــرة وماألوف ــون متوف ــب اأن تك ــف يج ــكل ص ــتخدمة ل �أدوات المس ــتمر، وال ومس

ــكار.  �أف ــادل ال ب ــى ت ــة عل ب ــة وتســاعد الطل الرياضي

ــة  ب ــر للطل يوف ــة ل لف ــددة ومخت �ً متع ــكال ــذ اأش ــم، واأن يتخ تعل ــم وال ي تعل ــات ال ي ــن عمل ــزاأ م � يتج ــزءاً ل ــم ج ي تقي ــام ال ــون نظ ــم: يجــب اأن يك ــر: التقيي ــادي عش ح

ــزود  يقاتهــا، وي ــة وتطب ــة الرياضي ــة للمعرف ب ــاس مــدى  فهــم الطل لفــة  لقي ــر اأدوات مخت ــن فــي تطوي ــة راجعــة واضحــة ومســتمرة عــن تعلمهــم، ويســاعد المعلمي تغذي

ــة. ب ــم الطل ــن مؤشــرات عــن مســتويات تعل ي داري لاإ ــر ل ــه، ويوف ــم ومخرجات ي تعل ــي ســياق اأهــداف ال ائهــم ف ن ــات حــول اأداء اأب ــور بمعلوم �أم ــاء ال ي اأول
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ــون  ــك يجــب اأن يك ــق ذل ــم، ولتحقي ينه ــة ب ــروق الفردي ف ــم وال ــق واهتماماته تواف ــودة ي ــي الج ــم عال علّ ــى ت ــة الحصــول عل ب ــق الطل ــن ح ــة: م ــر: العدال ــي عش ثان

ــز  تركي ــع ال ــة الجــودة، م ي ــة عال ــن مصــادر تعليمي ــة م ب ــي اأن يســتفيد الطل بغ ن ــم، وي تعلّمه ــرص ل ــر الف ي ــم، وتوف ــة جميعه ب ــن الطل ــة م ي ــات عال ــن توقع ــدى المعلمي ل

ــى مســتوى الصــف. ــات عل توقع ــن ال ــى م ــم اأعل ــن ه ياجــات الخاصــة، وم �حت ــي وذوي ال ــل المتدن ــن ذوي التحصي ــة م ب ــى الطل عل

الغايات العامة لتدريس الرياضيات للصفوف )١-١٢(

اأول�ً/ الغايات العامة لتدريس الرياضيات في الصفوف )١-4(

١. اكتساب الطالب مفاهيم وحقائق اأساسية في الرياضيات.

يعية والكسور. �أعداد الطب �أربع على ال ٢. اكتساب مهارات اإجراء العمليات ال

�إجابة. تقريب واستعمالهما في حل بعض المشكلات والتحقق من صحة ال 3. تنمية الحس العددي والتقدير وال

ينها. 4. تعرف المقاييس المختلفة واكتساب مهارة القياس وفهم العلاقات بين وحدات القياس والتحويل فيما ب

نية ضمن موضوعات المحتوى المختلفة. ي 5. تنمية القدرة على حل المسائل الكلامية والمشكلات غير الروت

�ت اأخرى. �أنماط العددية والبصرية واكتشاف قاعدة النمط والتحقق من صحة القاعدة لحال ٦. ملاحظة ال

ناتج عند حل المساألة. �إجابة اأو ال ية ال ٧. اكتساب مهارة التقدير وتوظيفها في فحص معقول

�كتشاف الرياضي من خلال نماذج ملائمة لهذه المرحلة. 8. اإتاحة فرص ممارسة ال

لرياضيات من خلال فهم العلاقات بين الموضوعات الرياضية مثل العلاقة بين الجمع والطرح. نيوي ل ٩. اكتساب فهم ب

�أنماط العددية والهندسية ية في الرياضيات مثل ال ا الجمال تذوق القضاي

�ستشعار بوجود معلومات زائدة اأو ناقصة.   يز المعطيات عن المطلوب وال تمي

ًا/ الغايات العامة لتدريس الرياضيات في الصفوف )9-5( ي ثان

اة العملية.. استخدام مهارات تتعلق باحتياجات الحي

�إجابة.. ١ تقريب واستعمالهما في حل بعض المشكلات والتحقق من صحة ال تنمية الحس العددي والتقدير وال
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ينها من خلال خبرات حسية.. ٢ تنمية الحس الفراغي واكتساب فهم للاأشكال الهندسية في بعدين وثلاثة اأبعاد وخصائصها والعلاقات ب

اكتساب المبادئ للتجريد الرياضي، من خلال تعرف المجموعات وحل الجمل المفتوحة.. 3

اة العملية.. 4 �حتمال وبعض التطبيقات الملائمة في الحي �إحصاء ومفهوم ال �أساسية في ال تعرف المبادئ ال

ية وتفسيرها.. 5 ان ي ب �أشكال والخرائط البسيطة والتمثيلات ال قراءة ال

�أشكال.. ٦ ياني وال ب ابة والجدولة، والتمثيل ال عرض المعلومات بطرق مختلفة: الكت

نية ضمن موضوعات المحتوى المختلفة.. ٧ ي تنمية القدرة على حل المسائل الكلامية والمشكلات غير الروت

اكتساب اأسلوب التجريب والملاحظة العملية وعمل التخمينات اأو الفرضيات في حل المشكلات.. 8

ناتج عند حل المساألة.. ٩ �إجابة اأو ال ية ال اكتساب مهارة التقدير وتوظيفها في فحص معقول

�كتشاف الرياضي من خلال نماذج ملائمة لهذه المرحلة.. ١٠ اإتاحة فرص ممارسة ال

ــر . ١١ ــادي والكس ع ــر ال ــمة، الكس ــن الضــرب والقس ي ــة ب ــل العلاق ــة مث ــات الرياضي ــن الموضوع ي ــات ب ــم العلاق ــلال فه ــن خ ــات م لرياضي ــوي ل ي ن ــم ب ــاب فه اكتس

ــري، .... العش

النفس في موضوع الرياضيات وتطوير اتجاهات اإيجابية نحو الموضوع.. ١٢ ثقة ب اكتساب ال

اكتساب فهم للاحتمال المشروط.. ١3

�عداد الحقيقية والعمليات عليها.. ١4 اكتساب معارف في ال

يز العلاقة، وخواص العلاقات.. ١5 تمي

�نواع المختلفة للاقترانات، وبعض العمليات عليها.. ١٦ تعرف ال

لثية. . ١٧ �ت والمتطابقات المث انوية، وبعض المعادل ث �ساسية وال ية ال ث ل نيوي للنسب المث تعميق فهم ب

ا المحيطية والمركزية والمماسية( . ١8 الشكل الرباعي الدائري وخواصه. )الزواي

التعرف على معادلة الدائرة. . ١٩

بليط.. ٢٠ ت ية في الرياضيات مثلل التماثلات وال ا الجمال تذوق القضاي

�قتران واأنواع العلاقات وخصائصها والتمثيلات المختلفة للعلاقات.. ٢١ تعرف مفهوم العلاقة وال

�جتماعية.. ٢٢ ئة المادية وال ي ب �نتظامات في ال ا واستخدامها في فهم العلاقات وال ًي ان ي يلها ب تعرف اقترانات مهمة وتمث

�قتران العكسي وتعرف اقترانات جديدة.. ٢3 �قتران وال تعميق مفهوم ال
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�ستشعار بوجود معلومات زائدة اأو ناقصة.  . ٢4 يز المعطيات عن المطلوب وال تمي

�أكثر تعقيداً.. ٢5 �أشكال المستوية ال ال تعميق الفهم للقياس خاصة تلك القياسات المتعلقة بالمجسمات اأو ب

بيان صحة هذه الخواص والعلاقات.. ٢٦ برهان ل �أشكال الهندسية وخصائصها وعلاقاتها واستخدام ال ال تعميق المعرفة ب

تنمية التدريجية للقدرة على ممارسة التفكير الشكلي والتجريد.. ٢٧ ال

�ل المنطقي كما في الهندسة وغيرها من فروع الرياضيات.  . ٢8 �ستدل نتاج وال �ست �ستقراء وال ممارسة ال

ًا/ الغايات العامة لتدريس الرياضيات في  الصفوف )١٠-١٢( ث ثال
تعزيز المهارات الرياضية المكتسبة في المراحل السابقة.. ١

اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفهم اأنظمة معرفية اأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا.. ٢

�كاديمية والمهنية. . 3 اأهمية الرياضيات لكافة المسارات والتخصصات ال تعريف ب  ال

�أعداد الحقيقية.. 4 يوية بمجموعة ال ن ب �أعداد المركبة وعلاقتها ال تعرف مجموعة ال

يلها.. 5 �قترانات المختلفة وخصائصها وكيفية تمث ال تعميق المعرفة ب

يلها.. ٦ تعرّف خصائص القطوع المخروطية، وكيفية تمث

تعرّف اأساسيات الهندسة الفراغية والمتجهات.  . ٧

اينات محددة. . 8 ب �ت ومت تعميق المعرفة بحل اأنظمة معادل

�قتران ومشتقاته.. ٩ �تصال ونهاية ال تعرف خواص ال

اليات والمتسلسلات وكيفية اإيجاد مجموع متسلسلات محددة.. ١٠ ت تعرّف خصائص المت

يقاتها. . ١١ تعرّف عناصر وخصائص المصفوفات والعمليات عليها وتطب

تعرف مبادئ التفاضل والتكامل.. ١٢

�إبداعي.. ١3 تنمية التفكير النقدي وال

برهان المختلفة.. ١4 تنمية قواعد التفكير المنطقي واأساليب ال

راتيجيات عامة لحل المشكلات.. ١5 ية وتنمية است ن ي تطوير مهارة حل المسائل الكلامية والمشكلات غير الروت

تكوين نماذج رياضية للمشكلات العملية وحلها.. ١٦

ية(.. ١٧ �ت تطبيقات الرياضيات )الرياضيات المال اكتساب معرفة رياضية في مجال
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تائج والتعميم.. ١8 ن تنمية مهارة جمع المعلومات حول ظاهرة معينة ووضع الفرضيات والتحقق من صحتها وتفسير ال

بنى السابقة.. ١٩ تنمية الفهم لطبيعة الرياضيات والتعرف اإلى بنى جديدة وعلاقاته مع ال

اة العملية.. ٢٠ �إحصاء واستخدامها في تطبيقات ملائمة في الحي �حتمال وال تعميق مفاهيم ال

�جتماعية من خلال الرياضيات والعمل على تطويرها.. ٢١ ئة المادية وال ي ب تفهم ال

تعلم الذاتي والمشاركة في حل المشكلات.. ٢٢ �عتماد على النفس ودقة التفكير والمبادرة وال ية مثل ال تنمية قيم واتجاهات اإيجاب

يومية.. ٢3 اة ال �جتماعي والعلمي واتخاذ القرارات في الحي تقدير دور الرياضيات في التطور ال

المهارات ال�أساسية في المرحلة )١-4(

يتوقع بعد نهاية المرحلة ال�أساسية ال�أولى )١-4( اأن يكون الطالب قادًرا على:

�أعداد حتى ٩٩٩٩٩ بطرق مختلفة. ية وتوظيفها في تمثيل ال ١. استخدام القيمة المنزل

لاأعداد. تقريب المناسب ل ترتيبي حتى ١٠٠، وعمل ال ابة العدد ال ٢. المقارنة بين عددين، وكت

ينهما. 3. اإجراء عمليتي الجمع والطرح وتوظيف العلاقةالعكسية ب

ينهما. 4. اإجراء عمليتي الضرب والقسمة، وتوظيف العلاقة العكسية ب

تبديل والتجميع على الجمع والضرب. 5. توظيف خاصيتي ال

ــى  ــر( عل ــدة )اأو اأكث ــوة واح ــائل بخط ــل المس ــداد، وح �أع ــاط اأو ال �أنم ــوز اأو ال رم ــومات اأو ال ــات اأو الرس ــتخدام المحسوس ــيرها باس ــة وتفس ــائل رياضي ــل مس ي ٦. تمث

ــاة . ــع الحي ــن واق ية م ــاب ــات الحس ي العمل

ا واأنواعها. �أشعة، ورسمها، والزواي يز الخطوط المستقيمة وال ٧. تمي

8. اإيجاد مساحة ومحيط اأشكال ذات بعدين من خلال شبكة المربعات، وعد الوحدات.

�أبعاد، والكيلوغرام والغرام لقياس الكتلة، وتوظيف النقد، وقراءة الساعة بالساعات والدقائق. ٩. استخدام المتر والسم في قياس ال

يلها بصور اأو بجداول واأعمدة بسيطة. يومية وتمث اته ال يانات من حي انية، وجمع ب ي ١٠. قراءة تمثيلات ب

١١. اإجراء التجربة العشوائية.

ا، وجمع وطرح كسور واأعداد كسرية وعشرية. ١٢. مقارنة الكسور حدسًي
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المهارات ال�أساسية في المرحلة )9-5(

يتوقع بعد نهاية المرحلة ال�أساسية الثانية )5-9( اأن يكون الطالب قادًرا على:

اتها. ية، والتمكن من اإجراء العمليات الحسابية حسب اأولوي �أول ١. تحليل العدد اإلى عوامله ال

�أعداد المربعة واإيجاد جذورها، واإجراء العمليات الحسابية عليها. يز ال ٢. تمي

اتية. تناسب بالكسور والكسور العشرية، وتوظيفها في حل مشكلات حي 3. ربط النسبة وال

�أسس واللوغاريتمات. ابة العدد بطرق مختلفة مستخدماً ال 4. كت

ينها، وتعرف خواصها، واإيجاد مساحاتها، ومساحة المثلث والدائرة. رباعية والعلاقة ب �أشكال ال يز ال 5. تمي

ناتجة من تقاطع مستقيم مع مستقيمين متوازيين. ا ال يز العلاقات بين الزواي ٦. تمي

بية وحجومها. ٧. تمثيل بعض المجسمات على شبكة المربعات واإيجاد مساحاتها الجان

نزعة المركزية. انات بطرق مختلفة، وايجاد مقاييس ال ي 8. تمثيل ب

�حتمال. �حتمال، وقوانين ال ٩. اإجراء التجربة العشوائية، وتوظيف مفهوم ال

�حتمال المشروط. ١٠. حساب ال

�عداد الحقيقية. ١١. اإجراء العمليات على ال

١٢. تمميز العلاقة، وخواص العلاقات.

يز العلاقات وانواعها. ١3. تمي

لثية.  �ت والمتطابقات المث انوية، وبعض المعادل ث �أساسية وال ية ال ث ل ١4. حل مسائل على النسب المث

١5. تمميز وحل مسائل على الشكل الرباعي الدائري وخواصه.  

١٦. حل مسائل على معادلة الدائرة. 

تربيعية. �ت الخطية وال ينها، وربط ذلك في اإيجاد حلول المعادل يلها والعلاقات ب يز اأهمية المجموعات وتمث ١٧. تمي

المهارات ال�أساسية في المرحلة الثانوية )١٠-١٢(

اأ( يتوقع بعد نهاية الصف العاشر )ال�أكاديمي والمهني( اأن يكون الطالب قادًرا على:

نشاءات الهندسية باستخدام الفرجار والمسطرة غير المدرجة. �إ ١. اإجراء بعض ال
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اأمين. ت �أسهم والدفعات وال ٢. حساب التطبيقات الرياضية المرتبطة بالسندات وال

ا. رًي ا وجب ًي ان ي �قترانات ب 3. تمثيل ال

4. اإيجاد العلاقة بين اأشكال هندسية باستخدام التكافؤ.

زاوية في التقديرين الستيني والدائري. 5. التحويل بين وحدات قياس ال

�آخر. �رتباط بين متغيرين ومعادلة انحدار اأحد المتغيرين على ال ٦. اإيجاد معامل ال

٧. اإيجاد مفكوك ذات الحدين من صيغة )اأ + ب( ن

ب( يتوقع بعد نهاية الصفين الحادي عشر والثاني عشر )ال�أكاديمي )العلمي(/ والصناعي( اأن يكون الطالب قادًرا على:

�حتمالية. ية وغير ال �حتمال يز بين طرق البحث العلمي، والمقارنة بين العينات ال تمي ١. ال

اتية. توزيع الطبيعي في حل مسائل حي توزيع ذات الحدين، وتوظيف ال �حتمال المطلوب ل �حتمالي لمتغير عشوائي منفصل، وال توزيع ال ٢. اإيجاد توقع ال

برهان الرياضي في اإثبات صحة بعض العبارات الرياضية، واستخدام اأسس المنطق الرياضي في اإثبات تكافؤ عبارات محددة.  3. استخدام طرق ال

�تها في الوضع القياسي. 4. اإيجاد عناصر القطوع المخروطية ومعادل

اليات والمتسلسلات. ت المت 5. اإجراء التطبيقات المرتبطة ب

ــل  ــي ح ــة ف ــة الخطي برمج ــف ال ــة، وتوظي ــية ولوغاريثمي ــة واأس �ت جذري ــادل ــل مع ــرات، وح ــة متغي ثلاث ــة ب �ت خطي ــادل ــن 3 مع ــام م نظ ــل ل ــة الح ــاد مجموع ٦. اإيج

ــة. ي ات ــائل حي مس

�ت المتجهة للخط المستقيم في الفراغ. الهندسة الفراغية والمتجهات، و اإيجاد المعادل ٧. اإجراء العمليات المرتبطة ب

يقاتها المختلفة. �قترانات المتصلة في تطب ال 8. اإيجاد نهاية اقترانات خطية وخاصة، وتوظيف النظريات الخاصة ب

٩. اإجراء العمليات على المصفوفات، وحل اأنظمة خطية بمتغيرين اأو اأكثر باستخدام المصفوفات.   

يقاتها العملية المختلفة.  �قترانات وتطب ١٠. اإيجاد مشتقات ال

ية للعدد المركب وجذوره وقواه. �أعداد المركبة، واستخدام خصائصها في ايجاد الصورة القطب ١١. اإجراء العمليات على ال

يقاتها باستخدام طرق التكامل المختلفة. �قترانات المختلفة وتطب ١٢. اإيجاد تكامل ال

ج( يتوقع بعد نهاية الصفين الحادي عشر والثاني عشر )الريادي والفندقي وال�قتصاد المنزلي( اأن يكون الطالب قادًرا على:

اة العملية. ١. توظيف بعض التطبيقات الحسابية في الحي
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اليات والمتسلسلات. ت المت ٢. اإجراء التطبيقات المرتبطة ب

ية.  �حتمال ية وغير ال �حتمال يز بين طرق البحث العلمي، والمقارنة بين العينات ال تمي 3. ال

اتية. توزيع الطبيعي في حل مسائل حي توزيع ذات الحدين، وتوظيف ال �حتمال المطلوب ل �حتمالي لمتغير عشوائي منفصل، وال توزيع ال 4. اإيجاد توقع ال

اة العملية. �أرقام القياسية في تطبيقات الحي 5. توظيف ال

ــل  ــي ح ــة ف ــة الخطي برمج ــف ال ــة، وتوظي ــية ولوغاريثمي ــة واأس �ت جذري ــادل ــل مع ــرات، وح ــة متغي ثلاث ــة ب �ت خطي ــادل ــن 3 مع ــام م نظ ــل ل ــة الح ــاد مجموع ٦. اإيج

ــة. ي ات ــائل حي مس

يقاتها المختلفة. �قترانات المتصلة في تطب ال ٧. ايجاد نهاية اقترانات خطية وخاصة، وتوظيف النظريات الخاصة ب

8. اإجراء العمليات على المصفوفات، وحل اأنظمة خطية بمتغيرين اأو اأكثر باستخدام المصفوفات.   

يقاتها العملية المختلفة.  �قترانات وتطب ٩. اإيجاد مشتقات ال

يقاتها باستخدام طرق التكامل المختلفة. �قترانات المختلفة وتطب ١٠. اإيجاد تكامل ال

د( يتوقع بعد نهاية الصفين الحادي عشر والثاني عشر )ال�أدبي والشرعي( اأن يكون الطالب قادًرا على:

ــة  برمج ــف ال ــة، وتوظي يعي رب ــرى ت �أخ ــة وال ــا خطي ــن اإحداه ي ت ــن معادل ــام م ــل نظ ــرات، وح ــة متغي ثلاث ــة ب �ت خطي ــادل ــن 3 مع ــام م نظ ــل ل ــة الح ــاد مجموع ١. اإيج

ــة. ي ات ــائل حي ــل مس ــي ح ــة ف الخطي

ية. �حتمال ية وغير ال �حتمال يز بين طرق البحث العلمي،  والمقارنة بين العينات ال تمي ٢. ال

اتية. توزيع الطبيعي في حل مسائل حي توزيع ذات الحدين، وتوظيف ال �حتمال المطلوب ل �حتمالي لمتغير عشوائي منفصل، وال توزيع ال 3. اإيجاد توقع ال

اليات والمتسلسلات. ت المت 4. اإجراء التطبيقات المرتبطة ب

يقاتها المختلفة. �قترانات المتصلة في تطب ال 5. اإيجاد نهاية اقترانات خطية وخاصة، وتوظيف النظريات الخاصة ب

٦. اإجراء العمليات على المصفوفات، وحل اأنظمة خطية بمتغيرين اأو اأكثر باستخدام المصفوفات.   

يقاتها العملية المختلفة.  �قترانات وتطب ٧. اإيجاد مشتقات ال

يقاتها باستخدام طرق التكامل المختلفة. �قترانات المختلفة وتطب 8. اإيجاد تكامل ال
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   الفصل الثاني  

تسلسل وتتابع المهارات: للصفوف )١-١٢(

الجبرال�إحصاء وال�حتمالالهندسة والقياسال�أعداد والعمليات عليهاالصف/المحور

ال�أول

يلها حتى العدد ١٠٠. • �أعداد وتمث مفاهيم ال
حقائق الجمع والطرح ضمن العدد )٢٠(. •
الكسرين ٢/١ ، 4/١ من اأشكال معطاة . •

اأشكال هندسية ومجسمات •
)مسميات وتعرف على الشكل(   •
ارية.  • وحدات قياس غير معي
�تجاهات )فوق، تحت، اأمام، خلف(  • ال

يوم، الشهر. الساعة، السنة، ال

انات بسيطة  • ي تمثيل ب
بالصور.

اأنماط هندسية  بسيطة. •

الثاني

يلها حتى العدد ١٠٠٠  • �أعداد وتمث ال
ية للعدد/ العدد الزوجي والعدد الفردي/  • زل القيمة المن

�أعداد �أعداد/ مقارنة ال الصورة الموسعة/ ترتيب ال
جمع عددين )حمل لمرة واحدة( •
�ستلاف لمرة واحدة( • طرح عددين )ال
ضرب عددين حتى 5 × 5 •
القسمة ضمن العدد 5 )دون باق(. •
الكسور من اأشكال معطاه )مقاماتها اأقل من ١٠(. •

المستقيم، المثلث، المربع، المستطيل،  •
�أسطوانة،  الشكل الرباعي، الدائرة، ال

المكعب الساعة، ساعة، ساعة، ساعة 
رقمية.

وحدات قياس )المتر، السنتمتر(. •

ية  • انات اإحصائ ي تمثيل ب
بسيطة بالصور وقراءتها.

اأنماط عددية. •

الثالث

�أعداد  ضمن العدد ٩٩٩   • ال
�أعداد/الصورة  • �أعداد/مقارنة ال ية/ترتيب ال زل القيمة المن

�أعداد/ تقدير ناتج عملية جمع  الموسعة/ تقريب ال
)طرح(. •
جمع عددين مع حمل لمرة واأكثر من مرة. •
طرح عددين مع استلاف لمرة واأكثر من مرة. •
جدول الضرب لحد ٩×٩ •
الكسور المتكافئة.  •

زاوية، المستقيم، المثلث، المربع،  • ال
رباعي  المستطيل، المخروط، الهرم ال

القائم، التعرف اإلى خواص وبعض 
الحقائق.

الساعة والدقيقة؛ وحدات الطول ) م– سم  •
– ملم(؛ وحدات الكتلة ) غم – كغم (؛ 

المساحة والمحيط : بعد الوحدات •

انات وتفسيرها  • ي ب تمثيل ال
تم وضعها في جداول 

بسيطة.
اأنماط عددية واإكمالها. •
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الرابع

يرة  والعمليات عليها وخواصها • �أعداد الكب ال
�أكثر من مرة( • �أعداد )مع حمل ل جمع ال
�أكثر من مرة(. • �ستلاف ل �أعداد )مع ال طرح ال
ضرب عدد من منزلة/عدة منازل في عدد من منزلة/  •

عدة منازل.
قسمة عدد من عدة منازل على عدد من منزلة اأو  •

تين )مع باق، دون باق(. زل من
لية القسمة. • قاب
الكسور المتكافئة والكسور العادية.  •
جمع وطرح الكسور العادية. •
جمع وطرح الكسور العشرية. •

زاوية، مجموع   • رسم المستقيم، قياس ال
ا المثلث، حجم متوازي  قياسات زواي

المستطيلات بعد الوحدات المكعبة، 
شبكة المكعب. 

التماثل للمربع والمستطيل. •
التحويل بين وحدات القياس •
ر اإلى السم، الساعة اإلى الدقيقة،  • )المت

الكغم اإلى غرام(.

�أعمدة     • ال انات ب ي تمثيل ب
�حتمال  •  مفهوم ال

كتعميم للفرصة.

اأنماط عددية تشتمل  •
ية  العمليات الحساب

�أربعة. ال
اإكمال النمط. •
اأنماط عددية على الكسور. •

�أعداد والعمليات عليهاالصف/المحور �حتمالالهندسة والقياسال �إحصاء وال رال الجب

الخامس

ية. • �أول تحليل العدد اإلى عوامله ال
ضرب/قسمة الكسور العادية. •
ضرب / قسمة الكسور العشرية.  •

اأنواع المثلث. •
رباعية )المربع، المستطيل،  • �أشكال ال ال

المعين(.
مساحة اأشكال هندسية  مستوية •
ية والكلية لمتوازي  • ب المساحة الجان

المستطيلات.
حجم متوازي المستطيلات.  •
جمع )طرح( فترات زمنية.   •

�أعمدة  • ال انات ب ي تمثيل ب
والخطوط.

قراءة وتفسير تمثيلات  •
انية.   ي ب

ية  • �حتمال التجربة ال
ية. العشوائ
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السادس

�أس. • �أساس وال ابة اأعداد معطاة على صورة ال كت
يبها. • رت ة وت �أسيّ �أعداد ال المقارنة بين األ
�أعداد مربعة/ مكعبة   • ية ل ب يعية /تكعي رب اإيجاد جذور ت

كاملة.
اأولويات العمليات الحسابية. •
اأكثر من صورة • ابة نسبة معطاة ب كت
ابة النسبة بالصورة العشرية الدورية وبالعكس. • كت
ابة نسب مئوية معطاة. • قراءة وكت
تحويل نسب معطاة اإلى نسب مئوية وبالعكس. •

رباعية • �أشكال ال تعرف خواص ال
�أضلاع  • العلاقة بين مساحة متوازي ال

ومساحة المستطيل.
مساحة المثلث. •
مساحة الدائرة ومحيطها. •

انات معطاة  • ي تمثيل ب
بطريقة جداول تكرارية.

نزعة المركزية  • مقاييس ال
للمفردات.

التكرار النسبي  •
للاحتمال.

لتعبير عن مقادير  • الرموز ل
جبرية مثل:   س، ص، ع.

الحد الجبري والمقدار  •
الجبري. 

توضيح قاعدة اأنماط من  •
اأعداد اأسية.

العامل المشترك لمقادير  •
جبرية.

تبسيط مقادير جبرية. •
�ت بمتغير  • تكوين معادل

�أولى. واحد من الدرجة ال

السابع

بة. • �أعداد السال ال
�أعداد. • �أعداد الصحيحة على خط ال تمثيل ال
يبها. • رت �أعداد الصحيحة وت المقارنة بين ال
�أعداد الصحيحة وطرحها. • جمع ال
�أعداد الصحيحة وقسمتها. • ضرب ال
تناسب واأنواعه. • ال
 مقياس الرسم. •

المستوى  الديكارتي. •
رسم اأشكال ومضلعات بسيطة في  •

المستوى الديكارتي رؤوسه نقاط معلومة. 
ناتجة عن تقاطع مستقيم مع  • ا ال زواي ال

مستقيمين متوازيين.
اء المجسمات على شبكة المربعات.  • ن ب
ية للهرم. • ب المساحة الجان
حجم الهرم. •
زاوية الداخلية والخارجية لشكل  • ال

هندسي منتظم.

تكوين جدول تكراري  •
لمفردات معطاة.

نزعة المركزية  •  مقاييس ال
لجدول غير مبوب. 

اأنواع الحوادث. •
احتمال الحادث. •
�حتمال )بشكل  • قوانين ال

بسيط(.

المجموعة وعناصرها •
ية ورمزها/  • المجموعة الخال

�نتماء./ مفهوم  مفهوم ال
�حتواء. ال

التعرف اإلى المجموعة  •
المتممة، تمثيل  

المجموعات  والعمليات 
عليها.

حل معادلة خطية بمتغير. •
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الثامن

العدد النسبي /العدد غير النسبي. •
�أعداد النسبية/غير النسبية. • العمليات على ال
العمليات على الجذور الصماء. •

 تطابق/ تشابه المثلثات. •
ثاغورس. • نظرية في
لثية. • النسب المث
 القطاع الدائري. •
ية/ الكلية للاأسطوانة • ب   المساحة الجان
�أسطوانة/ المخروط •  حجم ال
العلاقة بين مساحة المثلث ومتوازي  •

�أضلاع. ال

 مقاييس التشتت  •
للمفردات.

  احتمال اتحاد حادثين. •
  احتمال تقاطع حادثين. •
  احتمال حادثين  •

مستقلين.

التحليل اإلى العوامل. •
تبسيط المقادير الجبرية •
�ت الخطية  • المعادل

بمتغيرين.
يعية/ فرق  • ترب  المعادلة ال

بين مربعين.
فرق بين/ مجموع   •

مكعبين.
يعية. • ترب ارة ال تحليل العب
 استخدام القانون العام  •

يعية. ترب لحل المعادلة ال

التاسع

�أعداد الحقيقية والعمليات عليها. • ال
القيمة المطلقة للعدد. •
�أسس واللوغاريتمات. • ال
نائي والنظام الخماسي(. • ث اأنظمة عددية ) النظام ال

معادلة الدائرة، المسافة بين نقطتين.  •
معادلة الخط المستقيم. •
ا الحادة. • لزواي ية ل ث ل  النسب المث
لثية. •  العلاقات بين النسب المث
ثية بسيطة.  • ل متطابقات مث
زاوية المحيطية والمركزية والعلاقة  •  ال

ينهما. ب
رباعي الدائري. •  الشكل ال
 القطع المتوسطة في المثلث. •
 منصفات الزوايا في المثلث. •

انات في  • ي تمثيل ب
جداول ذي فئات/ مضلع 

تكراري/ مدرج تكراري/ 
منحنى تكراري.

نزعة المركزية  •  مقاييس ال
لجدول تكراري.

�نحراف المعياري  •  ال
لجدول تكراري.

 الحوادث المستقلة  •
و احتمال الحادث 

المشروط..

 الضرب الديكارتي. •
تمثيل العلاقة. •
 اأنواع العلاقات/  •

�قترانات. ال
الفترات  •
اينة • ب حل المت
لثية. • حل معادلة مث
اقتران القيمة المطلقة. •
ا. • ًي ان ي تمثيل كثير حدود ب
تناسبي. • الربح/ التقسيم ال
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العاشر

قيمة لوغرتيم لعدد معطى. •
�أساس. • �س وال قيمة عدد بمعرفة ال

�أشكال الهندسية. • تكافؤ ال
اإنشاءات هندسية. •
�قترانات. • رسم ال

�نحدار. • �رتباط وال ال
باديل  • ت مبداأ العد وال

توافيق. وال

حل معادلة لوغرتيمية  •
واأسية.

 المجال والمدى للاقتران  •
وتطبيقات عليها.

الحادي عشر

اليات والمتسلسلات. • ت  المت
مجموع المتسلسلات. •

الهندسة الفراغية والمتجهات وتطبيقات  •
عليها.

ثلاثة. • �أعمدة ال نظرية ال

طرق البحث والعينات. •
المتغير العشوائي. •

يقاتها. • نهايات وتطب ال
اينات.  • ب �ت والمت المعادل
القطوع المخروطية.  •

الثاني عشر
�أعداد المركبة. • �قترانات. •ال توزيع الطبيعي. •رسم ال يقاته.  •ال التفاضل وتطب

يقاته. • التكامل وتطب
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     تعدُّ المناهج من المحاور المهّمة في العملية التعليمية التعلمية، فمن خلالها يمكن جسر الهوة مع باقي عناصر العملية التعليمية ، حيث اإن المنهاج بتعريفه الشمولي 

ُيعنى بالطالب والمعلم وصاحب القرار وولّي ال�أمر . وكنتيجٍة للتّسارُع المعرفي العالمي الذي اأحدثته التكنولوجيا، كان لزاماً علينا العمل على مواكبة احتياجات الطلبة وميولهم 

واتجاهاتهم وقدراتهم واحتياجات المجتمع. 

    تتفــق مناهــج الرياضيــات فــي فلســطين مــع المعاييــر العالميــة التــي تقتــرح خبــرًة غنيــًة وطموحــة للطلبــة فــي المراحــل الدراســية كافــًة، وتســمى النتاجــات التعليميــة المحوريــة،

حيــث تــم تطويــر منهــاج الرياضيــات لُِيعــدَّ الطلبــة للمســتقبل بشــكل اأفضــل، وتمثلــت هــذه النتاجــات بـــ :

 امتلاك مهارات التفكير العليا، وحّل المشكلات، وال�ستقراء، وال�ستنتاج، وال�ستدل�ل المنطقي

 نمّو مهارة فهم المقروء في حل المشكلات في تطبيقات وسياقات حياتية.

 نمو مهارات التقّصي والدقة العلمية وحب المعرفة.

 تطبيق ال�أسلوب العلمي في قراءة الفرضيات والظواهر وتفسيرها.

 تنمية الحس العددي والحس الفراغي عند الطلبة.

حصاء وال�حتمال في سياقات حياتية.   توظيف المبادئ ال�أساسية في ال�إ

 توظيف اأدوات ووحدات القياس ل�كتساب مهارات القياس وفهم العلاقات بين وحدات القياس والتحويل فيما بينها.

 امتلاك مهارات اإجراء العمليات الحسابية ال�أربع على ال�أعداد الطبيعية والكسور.

 التواصل باأفضل طريقة ممكنة باستخدام اللغة الرياضية ورموزها 

 توظيف حل المشكلات ل�كتشاف المعرفة وانتاجها . 

جراء.  نجاز فيما يتعلق بالعمليات الرياضية، والتحّقق من معقوليّة ال�إ  ال�تقان الرياضي: ويعني الدقة والسرعة وال�إ

  الفصل الثالث  

المحتوى الرياضي ومعايير ال�أداء
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  مجال�ت  المحتوى  الرياضي:  

ال�أعداد والعمليات عليها // الهندسة والقياس // الجبر // ال�إحصاء وال�حتمال 

مجال�ت الرياضيات والمواضيع المتضمنة في كل مجال:

المجال�ت

ال�حصاء وال�حتمال الهندسة والقياس الجبر ال�عداد والعمليات عليها

يع
ض

وا
لم

ا

ية  ان ي ب تمثيلات ال ال
�ت/  �حتمال ية/ال �إحصائ ال

توزيع الطبيعي/  مبداأ العد/ ال
�رقام القياسية. ال

ية/ التحويلات الهندسية/ �حداث الهندسة ال
ا/ المضلعات/  وحدات القياس/ الزواي
الدوائر/ التشابه والتطابق/ المتجهات/

الهندسة الفراغية.

�ت  �أنماط/ الجمل المفتوحة/ المعادل ال
اليات والمتسلسلات/ المنطق/  ت اينات/ المت ب والمت
ية/ المجموعات/  ية/الرياضيات المال ث ل النسب المث

�قترانات/ المصفوفات/التفاضل/ التكامل. ال

ية/  ية/ العمليات الحساب العد/ القيمة المنزل
�أعداد  �عداد/ النسب/ ال الكسور/ نظرية ال

�أعداد المركبة. �أسس والجذور/ ال الحقيقية/ ال

  المحتوى الرياضي لمجال�ت المحتوى:  

تم وضعها ضمن مصفوفة تشمل الصف والوحدة وعدد الحصص المقترحة، بحيث تحوي كل مصفوفة على ستة اأعمدة هي:   

ثاني: تقويم، ملاحظات للمؤلف تكون هناك جملة مفتاحية للعمود ال �أنشطة والوسائل، ال �أهداف، المحتوى التفصيلي، ال موضوعات الوحدة، ال

يتوقع من الطلبة بعد ال�نتهاء من هذة الوحدة ان يحققوا ال�هداف ال�تية: 
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الصف: ال�أول                              الوحدة: ال�أولى                              عنوان الوحدة: ال�أعداد من ١-9                           عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد من ١-٩. �أعداد منال ابة ال قراءة وكت
.١ - ٩

�أعداد من ١-٩ كمفهوم، وعد  ال
�أعداد ورسمها. وقراءة، رموز ال

استخدام المحسوسات و الرسومات 
ابة  �أعداد، وكت التي توضح مفهوم ال

�أعداد  ابة ال الرموز )اأما كت العدد ب
بالحروف تؤجل لحين تعلم الطلبة 
بعض الحروف، ويطلب من المعلم 

اء تعليمه  ن لفظها بالصف اأث
لاأعداد(. ل

تمارين ومسائل تركز 
ابة وقراءة  على العد وكت

�أعداد. ال

اة  تضمين رسومات من الحي
يومية للطفل والمحببة  ال
يرات  اأث ت ل �إضافة ل ال لهم ب

ية لهذه الرسومات  �إيجاب ال
مثل الفواكه...

استخدام وسائل تدعم تعلم 
نز،  الطفل مثل مكعبات دي
�أزرار، والمعداد واأية مواد  ال

�أطفال. اأخرى تدعم تعلم ال

�أعداد. �أعداد من تمثيل ال تمثيل ال
.١ - ٩

�أعداد بالمحسوس والصور،  تمثيل ال
والرسومات.

�أعداد من ١-٩  يفضل تمثيل ال
اه الطلبة  ب ت �ً، ولفت ان الرسومات اأول ب

نا نضيف واحد على كل عدد  اأن ب
لنحصل على عدد جديد، ورسمهم 

بطرق مختلفة.

مسائل تتضمن تمثيل 
�أعداد. ال

�أنشطة  ممكن اأن تتضمن ال
والوسائل تلوين اأو رسم اأو 

القلم. اإحاطة ب

الي/ ت العدد ال
السابق.

تالي لعدد  اإيجاد العدد ال
معطى.

اإيجاد العدد السابق 
لعدد معطى.

تالي لعدد معطى  مفهوم العدد ال
�أعداد من ١-8، العدد الذي  ضمن ال

اأتي بعد العدد مباشرة. ي
مفهوم العدد السابق لعدد معطى 
اأتي قبل  ضمن ٢-٩، العدد الذي ي

العدد مباشرة.

تركيز على الرسومات لتقديم  ال
تالي والعدد السابق. مفهوم العدد ال

مسائل تتضمن معرفة 
الي اأو العدد  ت العدد ال

السابق.
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�أعداد من ١-٩                             عدد الحصص المتوقعة: ١٢              ية                      عنوان الوحدة: مقارنة ال ان ث �أول                   الوحدة: ال الصف: ال

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

اً.مقارنة عددين. اً )اأكبر مقارنة عددين كلامي المقارنة بين عددين كلامي
من، اأصغر من، يساوي (  >، < 

 = ،

تركيز على المحسوسات والرسومات  ال
�أنشطة والوسائل واللعب. وال

اء  �أشي رسم مجموعتين ثم عد ال
بها وتسجيل العدد، ثم يطلب 
اء للمجموعة  منهم اإضافة اأشي
تتساوى المجموعتان  �أصغر ل ال

اء الموجودة في المجموعتين  �أشي )ال
متجانسة(.

رسم مجموعتين متساويتين في عدد 
العناصر ويطلب منهم جعل اإحداهما  
�أخرى   اأكبر اأو اصغر من عدد عناصر ال

اء الموجودة في المجموعتين  �أشي )ال
متجانسة(.

مسائل تتضمن 
المقارنة بين عددين 

من خلال علاقة 
�أكبر اأو  المساواة اأو ال

�أصغر. ال

 

ترتيب التصاعدي/ ال
نازلي. ت ال

�أعداد  ترتيب ال
ا.  تصاعدًي

اً.  ي ازل ن �أعداد ت ترتيب ال

لاأعداد من  ترتيب التصاعدي ل ال
ترتيب التصاعدي: بدءاً من  ١-٩، ال

�أكبر،  �أصغر اإلى العدد ال العدد ال
لاأعداد من ١-٩،  نازلي ل ت ترتيب ال ال

نازلي: بدءاً من العدد  ت ترتيب ال ال
�أصغر.  ر اإلى العدد ال �أكب ال

تركيز على الرسومات لتقديم مفهوم  ال
نازلي.  ت ترتيب التصاعدي وال ال

مسائل تتضمن العد 
اً  ي ازل ن ا اأو العد ت تصاعدًي

بدًءا من اأي عدد.

ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد. ال ا ب ًق ساب

ترتيبي. التعرف اإلى مفهوم  العدد ال
ترتيبي. العدد ال

�أول اإلى  ترتيبي من ال مفهوم العدد ال
ترتيب حسب صفة. تاسع، ال ال

�أنشطة والوسائل  تركيز على ال ال
واللعب  والمحسوسات والرسومات.     

مسائل تتضمن ترتيب 
تركيز على  معين وال

اللعب.

تركيز على السياقات  ال
ية. ات الحي
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ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ته وقراءته.التعرف اإلى العدد صفر. العدد صفر  اب لتعرف مفهوم العدد صفر، كت استخدام المحسوسات ل
على العدد صفر. 

العدد صفر، مثل:  ربط مجموعة ب
رسم 4 سلال اإحداها فارغة وربط 

العدد بالسلة المناسبة.

   

�أعداد التعرف اإلى مكونات العدد. مكونات العدد   مفهوم المكون، مكونات ال
ابة المكونات.  من ١-٩، كت

استخدام تمثيلات حسية 
واأنشطة. تلوين لمعرفة مفهوم 
مكونات العدد، اأو من خلال 
رسومات لحصر التشكيلات 

الممكنة للوصول اإلى عدد معين.

مسائل تتضمن رسومات لتحديد 
�أعداد ضمن ٩. مكونات ال

ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد. ال سابقاً ب

 مفهوم المكون ، مكونات التعرف اإلى مكونات العدد.مكونات العدد 
ابة  �أعداد من ١-٩ ، كت ال

المكونات.

استخدام تمثيلات حسية واأنشطة 
تلوين لمعرفة مفهوم مكونات 
العدد، اأو من خلال رسومات 
لحصر التشكيلات الممكنة 

للوصول اإلى عدد معين.

مسائل تتضمن رسومات لتحديد 
�أعداد ضمن ٩. مكونات ال

ربط ما تعلمه الطالب  
تعلم الجديد. ال سابقاً ب

اإيجاد ناتج جمع عددين. الجمع 
تعبير عن جملة الجمع  ال

الرموز. ب

اإشارة الجمع )+(، اإشارة المساواة 
)=(، جمع عددين محصورين بين 
� يزيد المجموع  ٠ - ٩ على اأن ل

عن ٩، جملة الجمع، المجموع، 
يه، ناتج الجمع.  المجموع اإل

اإجراء عمليات جمع لعددين 
 � محصورين بين ٠ - ٩ على اأن ل
يزيد المجموع عن ٩ من خلال 

مواد حسية ورسومات ضمن: كم 
هو المجموع الكلي؛ كم يصبح 

زيادة. ناتج بعد ال ال
الرموز. تعبير عن جملة الجمع ب  ال

مسائل تتضمن جمع عددين. 
مسائل تتضمن جمل جمع 

الرموز. ير عنها ب لتعب ل

اإيجاد المجموع الكلي؛ 
زيادة. ناتج بعد ال اإيجاد ال
للجمع معاني مختلفة 

تركيز عليها. ال



٢4

الصف: ال�أول                                  الوحدة: الرابعة                             عنوان الوحدة: الطرح من ١-9                      عدد الحصص المتوقعة: ١١              

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد ناتج طرح عددين.طرح عددين 
تعبير عن جملة الطرح  ال

الرموز. ب

اإشارة الطرح ) - (، عملية طرح 
عددين محصورين بين ١-٩، 

مكونات عملية الطرح: المطروح 
منه، المطروح، باقي الطرح، 

الرموز. جملة الطرح ب

اإجراء عمليات طرح لعددين 
محصورين بين ١-٩ من خلال مواد 

حسية ورسومات ضمن: 
ناتج المتبقي ومن خلال  اإيجاد ال

الرسومات.
 اإيجاد الفرق بين عدد عناصر 

المجموعتين.
الرموز. تعبير عن جملة الطرح ب ال

مسائل تتضمن طرح 
ناتج  �إيجاد ال عددين ل
)الفرق( بين العددين. 
مسائل تتضمن جمل 

ير عنها  لتعب طرح ل
الرموز. ب

ناتج المتبقي �إيجاد ال ل
اإيجاد الفرق بين عدد عناصر 

المجموعتين مثل: يلعب 
الكرة في ملعب  �د ب 5 اأول

المدرسة في ساعات ما بعد 
الدوام، انسحب مهم ٢ 

لبيت، كم ولداً بقي  وذهبوا ل
في الملعب؟

يوجد مع نهى 8 حبات 
�تة، اأكلت 3، وبقي  شوكول

معها 5 حبات.

 اإيجاد ناتج جمع عدد جمع/ طرح الصفر 
مع الصفر.

اإيجاد ناتج طرح صفر من 
عدد.

�أي عدد،  مفهوم جمع الصفر ل
مفهوم طرح الصفر من اأي عدد.

اإجراء عمليات جمع/ طرح لعددين 
محصورين بين ٠-٩ من خلال مواد 

حسية ورسومات.
استخدام الرسومات المناسبة.

مسائل تتضمن جمع/
طرح عددين من ضمنها 

الصفر.

ربط ما تعلمه الطالب  سابقاً 
تعلم الجديد. ال ب

 العلاقة بين 
عمليتي الجمع 

والطرح 

توظيف العلاقة بين 
عمليتي الجمع والطرح 
في حل مسائل عملية.

عدد عناصر المجموعة الكلية، 
والعلاقة مع ناتج مجموع 

�أعداد، عناصر المجموعتين،  ال
العلاقة العكسية بين عملية 

الجمع والطرح.

�إجراء  نز ل رسومات لمكعبات دي
عمليات الجمع والطرح لعددين 

محصورين بين ٠-٩  

مسائل تتضمن 
عمليتي جمع وطرح 

ينهما. والعلاقة ب

تالي: طرح اأمثلة متنوعة كال
*لدى علا ٧عصافير لونها 

اأصفر واأزرق، 4 لونها اأصفر، 
كم هو عدد العصافير  ذات 

�أزرق؟ اللون ال
�د و 3 بنات يلعبون  * ٦ اأول

تنس الطاولة، كم عدد 
�أطفال الذين كانوا يلعبون  ال

كرة القدم؟



٢5

الصف: ال�أول                         الوحدة: الخامسة                         عنوان الوحدة: ال�أعداد من ١٠ -٢٠                          عدد الحصص المتوقعة: ١٢             

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى العدد ١٠العدد ١٠ ومكوناته
التعرف اإلى مكونات 

العدد ١٠.

ابته، منزلة  مفهوم العدد ١٠ وكت
�آحاد، منزلة العشرات، مكونات  ال

العدد ١٠

استخدام المحسوسات والرسومات 
في التعرف اإلى العدد ١٠ 

رسم مكونات العدد ١٠ بعدة 
تمثيلات.   

مسائل تتضمن مكونات 
العدد ١٠

�أعداد.تمثيل ال�أعداد التعرف اإلى خط ال
�أعداد من ٠-١٠  تمثيل ال

�أعداد. على خط ال
�أعداد من ٠-١٠  ابة ال كت

بالكلمات.

�أعداد، تمثيل  مفهوم خط ال
�أعداد  �أعداد بالصور، تمثيل ال ال

بالمحسوس ، تمثيل العدد على 
�أعداد من  ابة ال �أعداد، كت خط ال

٠ - ١٠ بالكلمات.

استخدام الرسم في توضيح خط 
�أعداد والقفز خطوة – خطوة،  ال

وتسجيل عدد القفزات. 
�أعداد  ابة ال ابة اأمثلة على كت كت

الرموز.  بالحروف وربطها ب

مسائل تتضمن 
�أعداد،  ابة ال قراءة وكت

يلها. وتمث

ربط ما تعلمه الطالب  
تعلم الجديد. ال سابقاً ب

�أعداد. ال�أعداد ١١-١9 ابة ال قراءة وكت
�آحاد  يز بين ال تمي ال

والعشرات من حيث 
المكان.

�أعداد من ١١-١٩ كمفهوم، وعد  ال
وقراءة، رموزها، ورسمها، مفهوم 
�آحاد والعشرات، كل عشرة -  ال

١٠ واحدات.

استخدام الرسومات في التعرف اإلى 
�أعداد من ١١-١٩  ال

نز  استخدام رسومات لمكعبات دي
لتوضيح المفهوم. 

مسائل تتضمن قراءة 
�أعداد من ابة ال وكت

.١١ -١٩

   

التعرف اإلى العدد ٢٠العدد ٢٠ ومكوناته
التعرف اإلى بعض 
مكونات العدد ٢٠.

ابته، منزلة  مفهوم العدد ٢٠ وكت
�آحاد، منزلة العشرات، مكونات  ال

العدد ٢٠.

رسم بعض مكونات العدد ٢٠ بعدة 
تمثيلات.

مسائل تتضمن مكونات 
العدد ٢٠.

   



٢٦

الصف: ال�أول                       الوحدة: السادسة                         عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ١                           عدد الحصص المتوقعة: ٨

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى بعض وحدات وحدات الطول
ارية. القياس غير المعي

ارية  مفهوم الوحدة غير المعي
باطية(: شبر، خطوة ...،   �عت )ال

ومقارنات من خلال الكلمات: اأطول، 
اأقصر؛ اأكبر، اأصغر.

�أطول  من خلال الرسومات يحدد الطلبة ال
�أقصر، وممكن اأن يتم تحديد ذلك  وال

�أطول. برسم دائرة حول ال
�أصغر   ر اأو ال �أكب اأنشطة تتضمن تحديد ال

ارية، قياس بعض  لوحدات طول غير معي
اء بتلك الوحدات.   �شي ال

تمارين ومسائل 
تتضمن تلوين اأو 
تحديد دائرة حول 
�أقصر،  �أطول اأو ال ال
�أصغر. ر اأو ال �أكب ال

اء  �أطوال اأشي رسومات ل
متنوعة مثل: صناديق، 

اأشكال مستوية...

التعرف اإلى بعض وحدات  وحدات الزمن
الزمن.

�أسبوع كمفهوم، الشهر، السنة. ام ال اأي
ام. �أسبوع = ٧ اأي  السنة = ١٢ شهر، ال

 الساعة الكاملة.  

�أسبوعي،  رسومات لجدول الحصص ال
اً، وربطها  اً وشفهي ي اب �أيام كت وتسمية ال

ترتيبي  العدد ٧ وربطها والعدد ال ب
ربط السنة بالشهر والعدد ١٢

العدد ١٢. �أرقام وربطها ب رسومات لساعة ال

تمارين تتضمن 
رسومات لساعات 

عددية اأو رقمية.

من خلال الحوار مع 
الطلبة رسم جداول 

�أسبوعية  لحصصهم ال
ام الدراسة  وربطها بعدد اأي
ام العطل. �أسبوع واأي في ال



٢٧

     الصف: ال�أول                          الوحدة: السابعة                           عنوان الوحدة: مقارنة ال�أعداد من ١٠ - ٢٠                       عدد الحصص المتوقعة: ٢٠            

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

العدد التالي/ 
السابق.

تالي لعدد من  اإيجاد العدد ال
٠-١٩

اإيجاد العدد السابق لعدد من 
١-٢٠

تالي لعدد معطى ضمن  العدد ال
العدد ١٩، العدد السابق لعدد 

ضمن ٢٠.

�أعداد  بين توظيف خط ال تدريبات واأنشطة ت
تالي، مثل  لتوضيح العدد السابق والعدد ال

ناقصة على الخط، اأو وضع  �أعداد ال ابة ال كت
دائرة على العدد الذي يمثل الحل.

�أعداد  مسائل تتضمن خط ال
لتحديد العدد السابق 

تالي.  والعدد ال

اًالترتيب �أعداد تصاعدي ترتيب ال
اً ي ازل ن �أعداد ت ترتيب ال
المقارنة بين عددين.

لاأعداد ضمن  ترتيب التصاعدي ل ال
لاأعداد  نازلي ل ت ترتيب ال ٢٠، ال

ضمن ٢٠، مقارنة بين عددين 
�إشارات ) > ، <  ضمن ٢٠، ال
،=( ، المقارنة بين مجموعات 

عددية. 

�إشارة  اأنشطة وتدريبات مثل وضع ال
تين  المناسبة، اأو جعل مجموعتين متساوي

تين. اأو غير متساوي
تركيز على رسم ثلاث مجموعات بها  ال
اء  �أشي اأشياء، ويطلب من الطلبة عد ال

�أشياء ومن ثم تحديد  ثم تسجيل عدد ال
�أصغر. �أصغر فال �أكبر ثم ال ال

مسائل تتضمن العد 
نازلي والبدء  ت التصاعدي/ ال

من اأي عدد ضمن ٢٠.
مسائل تتضمن المقارنة 

بين عددين 
)مجموعتين(. 

اء الموجودة داخل  �أشي ال
المجموعات متجانسة. 

ية القيمة المنزلية زل التعرف اإلى القيمة المن
لرقم. تحديد القيمة العددية ل

ية لعدد ضمن ٢٠،  القيمة المنزل
�آحاد والعشرات، القيمة  مفهوم ال

لرقم في عدد. ية ل زل المن

نقود  نز وال  استخدام رسومات لمكعبات دي
لتوضيح المفهوم.

رسم لوحة المنازل ويطلب من الطلبة عد 
 � �أشياء ووضع العشرة اأول مجموعة من ال

كحزمة )كعدد اأي عشرة واحدة ويكتب ١( 
�آحاد ويكتب عددها. ثم يعد ال

مسائل تتضمن تحديد 
قيمة الرقم في عدد معطى.

   

التعرف اإلى الصورة الموسعة.الصورة الموسعة
ابة العدد بالصورة الموسعة. كت

الصورة الموسعة لعدد ضمن ٢٠، 
ابة العدد كاآحاد + عشرات،  كت

ابة الصورة المختصرة للعدد اإذا  كت
اأعطي بصورة موسعة. 

ابة اأعداد بالصورة الموسعة  اإعطاء اأمثلة لكت
تركيز على قيمة العشرة. وال

ابة  مسائل تتضمن كت
الصورة الموسعة وربطها 

ية.  القيمة المنزل ب

   



٢8

            الصف: ال�أول                           الوحدة: الثامنة                          عنوان الوحدة: حقائق الجمع                          عدد الحصص المتوقعة: ١5            

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى حقائق حقائق الجمع
الجمع.

بداأ بجمع ٠+٠ حقائق الجمع : ت
 وتنتهي بجمع ٩+٩.

اإعطاء الطلبة تدريبات منوعة
الممارسة والتكرار لترسيخ الحقائق.
راتيجية جمع العددين  توظيف اإست

المتساويين.

اإجراء عمليات جمع لعددين 
من خلال مواد حسية 

ورسومات.
استخدام الرسومات المناسبة.

 ربط ما تعلمه الطالب سابقاً 
تعلم الجديد. ال ب

جمع عددين ضمن الحقائق،  يجمع عددين.  الجمع
جمع عددين متساويين، جمع 

تبديل،  عدد مع الصفر، خاصية ال
الرموز. جملة الجمع ب

راتيجيات الحساب الذهني. نز استخدام است رسومات لمكعبات دي
�إجراء عملية الجمع. ل

مسائل تتضمن جمع عددين 
من خلال التكملة للعشرة 
وجمع العددين المتساويين.

� يزيد  جمع عددين بحيث ل
المجموع عن ١8.

        الصف: ال�أول                            الوحدة: التاسعة                        عنوان الوحدة: حقائق الطرح                          عدد الحصص المتوقعة: ١٨              

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

بداأ ١8-١8 التعرف اإلى حقائق الطرح.حقائق الطرح حقائق الطرح: ت
نتهي بطرح ٠-٠  وت

اإعطاء الطلبة تدريبات منوعة
الممارسة والتكرار لترسيخ الحقائق.

اإجراء عملية طرح لعددين من 
خلال مواد حسية ورسومات.
استخدام الرسومات المناسبة.

طرح عددين ضمن الحقائق.

مفهوم طرح عددين، طرح عددين  يطرح  عددين.  طرح عددين
ضمن الحقائق، طرح عددين 

متساويين، طرح صفر من العدد، 
الرموز.  جملة الطرح ب

راتيجيات الحساب  استخدام است
الذهني. 

اإيجاد الفرق بين عناصر مجموعتين.    

نز  رسومات لمكعبات دي
�إجراء عملية الطرح  لعددين. ل
مسائل تتضمن طرح عددين 
من خلال الطرح من ١٠، اأو 
كمال للعشرة.  �إ من خلال ال

�ت لجملة الطرح:  هناك ثلاث حال
تغير  نتيجة مجهولة، اأو ال ال

نهاية مجهولة  مجهول، اأو ال
المطروح منه - المطروح - باقي 

الطرح.



٢٩

       الصف: ال�أول                           الوحدة: العاشرة                            عنوان الوحدة: ال�أعداد من ٢١-99                           عدد الحصص المتوقعة: ١9              

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد من ال�أعداد من ٢١-٢9 التعرف اإلى ال
٢١-٢٩

تين، مفهوم  العدد المكون من منزل
�أعداد من ٢١ -٢٩ ورموزها. ال

 استخدام المحسوسات والرسومات 
�أعداد من ٢١-٢٩  في التعرف اإلى ال
نز  استخدام رسومات لمكعبات دي

لتوضيح المفهوم.

ابة  مسائل تتضمن قراءة وكت
�أعداد من ٢١- ٢٩. ال

�أعداد من ٠-٢٩تمثيل ال�أعداد �أعداد، تمثيل تمثيل ال مفهوم خط ال
�أعداد  �أعداد بالصور، تمثيل ال ال

بالمحسوس، تمثيل العدد على 
�أعداد من ٢١  ابة ال �أعداد، كت خط ال

الرموز، والكلمات.   -٢٩ ب

استخدام الرسم في توضيح خط 
�أعداد والقفز خطوة – خطوة،  ال

وتسجيل عدد القفزات.
�أعداد بالحروف  ابة ال اأمثلة على كت

الرموز. وربطها ب

ابة  مسائل تتضمن قراءة وكت
يلها.  �أعداد، وتمث ال

ربط ما تعلمه الطالب سابقاً 
تعلم الجديد. ال ب

 ال�أعداد من
99-3٠ 

�أعداد من التعرف اإلى ال
.٩٩-3٠ 

تين، مفهوم  العدد المكون من منزل
يلها  �أعداد من 3٠ -٩٩ تمث ال

ابتها، ورموزها. وكت

 استخدام الرسومات في التعرف اإلى 
�أعداد من 3٠-٩٩. ال

نز  استخدام رسومات لمكعبات دي
لتوضيح المفهوم.

ابة  مسائل تتضمن قراءة وكت
�أعداد حتى ٩٩. ال

نز مفهوم العشرة، العشرات الكاملة.عد عشرات حتى ٩٠.مضاعفات العشرة استخدام رسومات لمكعبات دي
العد  �أعداد وتوظيفه ب رسم خط ال

عشرات.
استخدام الحزم والعيدان لتمثيل 

العشرات.

مسائل تتضمن مضاعفات 
العشرة من خلال لوحة 

المنازل.



3٠

الصف: ال�أول            الوحدة: الحادية عشرة                          عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                       عدد الحصص المتوقعة: ١6             

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اأشكال هندسية 
ومجسمات

�أشكال  التعرف اإلى بعض ال
الهندسية المستوية.
التعرف اإلى متوازي 

المستطيلات.

�نحناء من خلال الرسم. �ستقامة وال ال
اأشكال هندسية ومجسمات مثل 

الدائرة والكرة.
اأشكال هندسية ومجسمات مثل 
المربع، والمثلث والمكعب من 

حيث التسمية.
اأشكال هندسية ومجسمات مثل  

المستطيل ومتوازي المستطيلات من 
حيث التسمية والشكل.

�أنشطة والوسائل  تركيز على ال ال
واللعب والرسومات.

رسمه تحتوي على اأشكال مختلفة 
مثل كرات ودوائر وخطوط ومنحنيات 
ويطلب تلوين كل شكل  بلون معين 

استخدام مواد حسية لتشكيل 
مثلثات ومربعات من خلال الرسومات 
واأنشطة اأخرى مثل تلوين كل شكل 

ينها. يز ب لتمي بلون معين ل
يز المستطيل  يطلب من الطلبة تمي

من بين اأشكال مختلفة.
يز متوازي  يطلب من الطلبة تمي
المستطيلات عن غيره من بين 

اأشكال مختلفة. 

مسائل تتضمن رسومات 
�أشكال هندسية  ل

و مجسمات.
تلوين كل شكل بلون معين.

ار الشكل  ي تمارين اخت
المناسب الذي يمثل 

مستطيل او مربع او متوازي 
المستطيلات.

ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد. ال ا ب ًق ساب

تعبير عن جزء من شكل  اأجزاء الشكل  ال
�لة الكسور. التعرف اإلى  بدل
�أنماط من خلال سياقات  ال

ية. ات حي
تكوين )تشكيل( اأنماطا 
متكررة تتضمن اأنشطة 

وحركات رياضية.

الشكل كاملاً )الواحد الصحيح( 

( كجزء من واحد  ١
4  ، ١

٢ الكسر )

�أنماط المتكررة وهي  صحيح. مفهوم ال

ائها  ن التي يظهر فيها وحدات متكررة وب

تولد من جزء صغير من النمط. ي

تمثيل الكسر على شبكة المربعات 
رسومات للكسر كجزء من واحد 
صحيح )دائرة، مربع، مستطيل(. 

رسم اأشكال فنية وزخارف ورسومات 
تتضمن اأنماط  لملاحظة التكرار 

يه. �إشارة اإل وال

تمارين وتدريبات تتضمن 
تلوين الكسر  رسومات اإما ل

القلم حول  اأو تحديد دائرة ب
الكسر.

مسائل تتضمن رسومات 
�أنماط هندسية لتحديد  ل

الوحدات المتكررة.

اأنماط باستخدام مواد 
حسية، واأدوات مثل بلاط 

ملون، مكعبات دينز، 
�أزرار  وبعض المواد مثل ال

والعيدان...
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  معايير ال�أداء لمهارات الرياضّيات للصف ال�أول ال�أساسي

مؤشرات المعاييرالمجال�ت

ال�أداء

نجاز )٠ – 3( مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليّا

عم
وال

د 
دا

أع �
ال

الوعي 

بمفاهيم 

ال�أعداد 

ضمن)٩٩(

تمثيل ال�أعداد 

ضمن )٩٩(

يمثّل ال�أعداد 

ضمن )٩٩(على 

المعداد والحزم 

والمجسمات الحسابية 

وبال�أشكال)شبه 

المحسوس(، ويوضح 

جميع  مكوّنات 

ال�أعداد ضمن )١٠( .

يمثل ال�أعداد ضمن )(٢٠ 

بالمعداد والحزم والمجسمات 

الحسابية وال�أشكال )شبه 

محسوس(،  ويطور قدراته في 

تمثيل ال�أعداد ضمن)٩٩(، 

ويوضح  بعض مكونات ال�أعداد 

ضمن)١٠(.

يمثل ال�أعداد ضمن )٢٠( 

بالمحسوس اأو  شبه 

محسوس

دون حزم العشرات، ويمثل 

بعض مكونات ال�أعداد 

ضمن )٩(

يمثّل ال�أعداد )٠ –٩( 

بالمحسوس وشبه 

المحسوس، ويمثل مكونات 

ال�أعداد ضمن )5(.

تحديد القيمة 

المنزلية لرقم 

في عدد من 

منزلتين.

يحدد القيمة المنزلية 

لرقم في ال�أعداد ضمن 

)٩٩(، ويعبّر عن العدد 

بكتابة الصورة الموسعة 

وبالعكس.

يحدد القيمة المنزلية لرقم في 

ال�أعداد ضمن )٩٩(، ويطور 

قدراته في التعبير عن الصورة 

الموّسعة.

يميز منزلة ال�آحاد والعشرات 

في ال�أعداد ضمن )٩٩(، 

ويحاول تحديد القيمة 

المنزلية للعدد.

يحدد القيمة المكانية فقط 

للاأعداد)٠- ٩( على خط 

ال�أعداد  فقط.

قراءة ال�أعداد 

ضمن )٩٩(

يقراأ  بطلاقة جميع 

ال�أعداد ضمن )٩٩ (.

يطور قدراته في قراءة ال�أعداد 

ضمن )٩٩(.

يحاول قراءة ال�أعداد ضمن 

.) ٩٩(

يقراأ ال�أعداد)٠ -٩( ويخطئ 

في قراءة العددين) ٢،٦ (. 
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كتابة ال�أعداد 

ضمن )٩٩(

يكتب جميع ال�أعداد 

ضمن)٩٩( بسرعة 

اإتقان،  مراعياً  و

الرسم الصحيح 

للعدد.

يكتب جميع ال�أعداد 

ضمن)٩٩(، ويطوّر قدراته في 

مراعاة الرسم الصحيح للعدد.

يحاول كتابة ال�أعداد ضمن 

)٩٩( ويخطئ في كتابة 

ال�أعداد التي تعتمد على كتابة 

العددين ) ٢، ٦( مثل)٢٦، 

٦٢( )٩٢، ٢٩(،  دون اهتمام 

بالرسم الصحيح للاأعداد.

يكتب ال�أعداد)٠ -٩( 

ويخطئ في كتابة العددين) 

٢،٦( دون اهتمام بالرسم 

الصحيح للعدد.

تحديد العدد 

التالي والعدد 

السابق 

للاأعداد حتى 

)٩٩(

يكتب العدد التالي 

والعدد السابق لجميع 

ال�أعداد ضمن)٩٩( 

اإتقان. بسرعة و

يطور قدراته في كتابة العدد 

التالي والعدد السابق للاأعداد 

ضمن)٩٩(.

ويواجه صعوبة في تحديد العدد 

السابق للعشرات الكاملة والعدد 

التالي لعدد منزلة اآحاده )٩(.

يكتب العدد التالي والعدد 

السابق للاأعداد ضمن)٢٠( 

فقط. ويحاول كتابة العدد 

التالي والعدد السابق   

للاأعداد ضمن)٩٩(.

يكتب العدد التالي والعدد 

السابق لبعض ال�أعداد ضمن 

)٩( فقط .

العّد ضمن 
)٩٩(

يعد بطلاقة ضمن 
.)٩٩(

يعّد ضمن )٢٠(. ويحاول يطور قدراته في العد ضمن )٩٩( 
العّد ضمن)٩٩(

ل� يمكنه العّد ضمن)٩٩( 
ويحاول العّد  ضمن)١٠(.

يعّد تصاعدياً 
وتنازلياً ضمن 

)٩٩(

يعد تصاعدياً وتنازلياً 
بطلاقة ضمن )٩٩(.

يعد تصاعدياً ضمن )٩٩( ويطور 
قدراته في العد تنازلياً ضمن 

.)٩٩(

يعد بالعشرات ضمن)٩٠( 
تصاعدياً وتنازلياً، ويعد 

تصاعدياً ضمن )٢٠(، ويحاول 
العد تنازلياً ضمن)٢٠(.

يعد تصاعدياً ضمن )١٠( 
فقط، ويحاول العد تنازلياً 

ضمن)١٠(.

يكمل اأعداداً 
ناقصة من 

سلسلة اأعداد 
ضمن)٩٩(

يكمل اأعدادا ناقصة 
من سلسلة اأعداد 

ضمن )٩٩( بسرعة 
وبطلاقة.

يطور قدراته في اإكمال اأعداٍد 
ناقصة من سلسلة اأعداد ضمن 

)٩٩(

يحاول اإكمال اأعداٍد ناقصة 
من سلسلة اأعداد ضمن)٢٠(

يحاول اإكمال اأعداٍد ناقصة 
من سلسلة اأعداد ضمن )٩(
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العد ترتيبياَ ضمن 
)٢٠(

يعد ترتيبياً بطلاقة ضمن 
)٢٠(، ويحدد رتبة شيء 

ضمن ترتيب محدد.

يعد ترتيبياً ضمن )٢٠(، 
ويطور قدراته في تحدد رتبة 
شيء ضمن ترتيب محدد.

يحاول العد ترتيبياً ضمن)٢٠(، 
ول� يتمكن من تحديد رتبة 
شيء ضمن ترتيب محدد.

قد يعد ترتيبياً ضمن)١٠(  
ول� يتمكن من تحديد 
رتبة شيء ضمن ترتيب 

محدد.
مقارنة 
ال�أعداد 
ضمن)٢٠(

التعرف اإلى اإشارة 
المقارنة

يميز اإشارة المقارنة، ويقراأ 
جملة المقارنة باتجاهين.

يميز اإشارة المقارنة، ويقراأ 
جملة المقارنة باتجاه واحد 

فقط.

يميّز اإشارة المقارنة، ويحاول 
قراءة جملة المقارنة.

ل� يميّز اإشارة المقارنة، 
ول� يستطيع قراءة جملة 

المقارنة.

مقارنة بين عددين 
ضمن )٢٠(

يقارن بين عددين ضمن 
)٢٠( ذهنياً.

يطوّر قدراته في المقارنة بين 
عددين ضمن )٢٠(، وفي بعض 
ال�أحيان يستعين بالمحسوس اأو 

شبه المحسوس.

يقارن بين عددين ضمن )٩(
بالمحسوس، ويحاول المقارنة 

بين عددين ضمن )٢٠( مستعيناً 
بالمحسوس.

يقارن بين ال�أعداد ضمن )٩( 
بالمحسوس اأو شبه المحسوس 
بتحديد المجموعة التي عدد 

عناصرها اأكثر اأو اأقل.

ترتيب اأعداد ضمن 

)٢٠(

يرتّب اأربعة اأعداد على 

ال�أكثر ضمن )٢٠( ذهنياً.

يطوّر قدراته في ترتيب ثلاثة 
اأعداد ضمن )٢٠(، وفي بعض 
ال�أحيان يستعين بالمحسوس اأو 

شبه المحسوس.

يرتب اأعداداً ضمن)٩( فقط 

بالمحسوس، ويحاول الترتيب 

بشبه المحسوس.

ل� يستطيع ترتيب 

ال�أعداد.
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الوعي 

بمفهوم 

الكسر 

يتعرف مفهوم 

النصف

يميز الشكل الممثل للكسر 
نصف من اأشكال معطاة 
مقّسمة ل�أقسام متساوية 
واأخرى غير متساوية، 
ويكتبه على الصورة   )

( ويجزّئ شكلاً معطى 
١
٢

اإلى نصفين، ويعطي اأمثلة 
متنوعة من الحياة على 

الكسر نصف، ويقارن بينه 
وبين الكسر ربع، ويظلل 

اأ  الكسر نصف من كسر مجزَّ
ل�أربعة، ستة، ثمانية اأجزاء.

يميّز الشكل الممثّل للكسر 

نصف من اأشكال معطاة 

مقّسمة ل�أقسام متساوية، 

واأخرى غير متساوية، ويكتبه 

 ،)
١
٢ على الصورة )

ويعطي اأمثلة من الحياة على 

الكسر نصف.

يميز ال�أشكال المقّسمة اإلى 

جزاأين متساويين عن اأشكال 

اأخرى اأقسامها غير متساوية ، 

ويظلل الشكل الممثل للجزء 

نصف من اأشكال مقّسمة 

لقسمين متساويين.

الوعي بمفهوم الكسر 

يتعرف مفهوم 

الكسر ربع

يميز الشكل الممثل للكسر ربع من اأشكال 

معطاة مقّسمة ل�أقسام متساوية واأخرى 
١
4 غير متساوية، ويكتبه على الصورة )

( ويجزئ شكلاً معطى اإلى اأربعة اأرباع، 

ويعطي اأمثلة متنوعة من الحياة على الكسر 

ربع، ويقارن بينه وبين الكسر نصف.

يميز الشكل الممثل للكسر 

ربع من اأشكال معطاة 

مقّسمة ل�أقسام متساوية 

واأخرى غير متساوية، ويكتبه 

 ، ) ١
4 على الصورة )

ويعطي اأمثلة من الحياة على 

الكسر ربع.

يميز ال�أشكال المقّسمة الى 

اأربعة اأجزاء متساوية عن اأشكال 

اأخرى، اأجزاؤها غير متساوية. 

، ويظلل الشكل الممثل للكسر 

ربع من ال�أشكال المقّسمة 

ل�أربعة اأجزاء متساوية.

يتعرف مفهوم الكسر 

ربع
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حل 

المساألة 

العددية  

فهم المساألة 

العددية 

ضمن)٩٩(

يمثل المساألة العددية باأكثر من 

طريقة لتوضيح   العلاقة بين ال�أعداد 

ضمن)٩٩( وترتيبهما .

يعبر عن المساألة العددية 
بلغته الخاصة لتوضيح 
العلاقة بين عددين 

ضمن)٩٩(، ولحل اأحجية 
اأو نمط عددي.

تواجهه صعوبة في توضيح 

العلاقة بين عددين ضمن )٢٠( 

للمقارنة بينهما، ول� يمكنه حل 

اأحجية اأو نمط عددي.

ل� يمكنه توضيح 
العلاقة بين عددين 

ضمن )٢٠( للمقارنة 
بينهما، اأو حل اأحجية 

اأو نمط عددي.

يضع مخطّطاً اأو اأكثر لحل المساألة التخطيط للحل

قابلاً للتنفيذ بدقة، يتضمن مراحل 

المقارنة بين ال�أعداد ضمن)٩٩( 

وترتيبها.

يضع مخططاً لحل 
المساألة قابلاّ للتنفيذ، 

ويتضمن مراحل المقارنة 
بين عددين ضمن)٩٩(، 
جراءات  ويوضح بعض ال�إ
اللازمة لحل نمط عددي.

يضع مخططاً جزئياً لحل 

المساألة، ويتضمن بعض 

مراحل المقارنة بين عددين 

ضمن)٢٠(، ول� يمكنه حّل 

نمٍط عددي.

ل� يمكنه التخطيط 

لحل مساأل حسابية 

تتعلق بالوعي بمفاهيم 

ال�أعداد.

ل للحل يتوّصل لحلٍّ صحيحيتوّصل لحلٍّ دقيٍق وصحيٍح اأو اأكثر، التوصُّ

موّضحاً مراحل المقارنة بين ال�أعداد 

ضمن)٩٩( وترتيبها، ويعطي اأمثلة 

اإضافية.

لبعض المسائل الحسابية، 

موضحاً مراحل المقارنة 

بين عددين ضمن)٩٩(،  

ويحّل بعض ال�أنماط 

العددية.

يكتب حّلاً لبعض المسائل 

الحسابية، قد يكون صحيحاً،   

موّضحاً مراحل المقارنة بين 

عددين ضمن)٢٠(، ول� يمكنه 

حل ال�أنماط العددية.

ل� يمكنه حّل مساألة 

حسابية تتعلق بالوعي 

بمفاهيم ال�أعداد.

الوعي 

بمفهوم 

الجمع ضمن 

العدد١8 

كتابة مكوّنات 

ال�أعداد ضمن 

١٠

يكتب  بعض مكوّنات ال�أعداد يكتب جميع مكوّنات العدد ١٠

ضمن العدد ١٠ ويطوّر قدراتة

لكتابة جميع المكوّنات.  

يستخدم المحسوس 

لمعرفة مكوّنات ال�أعداد 

ضمن ١٠، ويحاول كتابة 

مكوّنات بعض ال�أعداد 

ضمن ١٠ 

يستخدم المحسوسات لتمثيل  

مكونات ال�أعدد ضمن 5، 

ويواجه صعوبة في تمثيل 

مكوّنات ال�أعداد ضمن ١٠
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يميّز مكوّنات 

جملة الجمع 

اأو الطرح 

يميز اإشارة الجمع اأو الطرح 

والمساواة والمجموع والمجموع 

اإليه، اأو المطروح والمطروح منه 

وناتج الجمع اأو الطرح ، ويقرا 

الجملة  

يميز اإشارة الجمع اأو الطرح 

والمساواة ويقرا الجملة، ويطور 

قدراته في تميز المجموع 

والمجموع اإليهن اأو المطروح 

والمطروح منه. 

يميز اإشارة الجمع 

والمساواة، ويحاول قراءة 

جملة الجمع اأو الطرح.

يميز اإشارة الجمع اأو 

الطرح  والمساواة فقط .

يجد ناتج 

جمع اأو طرح 

عددين ضمن 

العدد ١8

يجمع اأو يطرح ذهنياّ ضمن  

العدد١8 ، ويوضح استراتيجيات 

الجمع اأو الطرح المتبعة في الحل.  

يستخدم طرقاً مختلفة للتوصل 

لناتج الجمع اأو الطرح ضمن 

١8 ، ويطور قدراته في الجمع 

اأو الطرح ذهنياً،  ول� يستطيع 

تفسير ال�ستراتيجية المتّبعة في 

الحل.

يستخدم ال�أشكال اأو 

يجاد  شبه المحسوس ل�إ

ناتج الجمع اأو الطرح 

ضمن العدد ٩ ، ويحاول 

الجمع اأو الطرح ضمن 

١8 باستخدام المحسوس 

وشبه المحسوس. 

يستخدم المحسوس 

يجاد ناتج الجمع اأو  ل�إ

الطرح ضمن العدد 5.

يمثّل عملية 

الجمع اأو 

الطرح  ضمن 

العدد ١8

يمثّل جملة الجمع اأو الطرح ضمن  

١8 بطرٍق مختلفة ) خط ال�أعداد (

يمثل جملة جمع اأو طرح محددة 
على خّط ال�أعداد ضمن ٩ ، 

ويطور قدراته لتمثيل جملة  الجمع 
اأو طرح ضمن ١8 على خط 

ّال�أعداد .

يمثل جملة جمع اأو طرح 
محددة بالرسم ضمن 

٩. ويحاول تمثيل جملة 
جمع اأو طرح ضمن ٩ 

على خط ال�أعداد .

يمثل جملة جمع اأطرح 

باستخدام المحسوسات ، 

ول� يستطيع تمثيل جمل 

جمع اأو طرح على خّط 

ال�عداد.
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الوعي بمفهوم المقارنة 

بين مقدارين اأحدهما اأو 

كلاهما جملة جمع اأو 

طرح. 

يقارن بين 

مقدارين اأحدهما 

اأو كلاهما جملة 

جمع اأو طرح .

يجد ناتج الجمع 

والطرح ذهنياً ضمن 

١8، ويقارن بين 

الجملتين ويقراأ جملة 

المقارنة.

يجد ناتج الجمع والطرح 
ضمن ١8باستخدام طرٍق 
مختلفة، ثم يقارن بينهما، 
ويطوّر قدراته لقراءة جملة 

المقارنة.

يجد ناتج جمع 
او طرح  ضمن ٩ 

باستخدام المحسوس 
وشبه المحسوس، ثم 
يقارن ويحاول قراءة 

الجملة.  

ل� يستطيع المقارنة بين 

مساألتي جمع اأو طرح .

الوعي بعلاقة الجمع 

بالطرح 

يكوّن مسائل 

جمٍع وطرٍح من 

اأعداد محددة. 

يكوّن جملتي  طرح 
وجملتي  جمع من ثلاثة 
اأعداد محددة، ويكتشف 
العلاقة بين جملتي الجمع 

والطرح الناتجتين. 

 يحاول تكوين جمل طرح 

اأو جمع من ثلاثة اأعداٍد 

معطاة .

 يحاول اإعادة ترتيب 

جمل جمٍع اأو طرح. 

ل� يستطيع ترتيب جمل 

جمٍع اأو طرح .

فهم مساألة حّل المساألة الحسابيّة 

حسابيّة عن 

الجمع اأو الطرح 

ضمن ١8 

يحلّل المعلومات لتحديد 

المعطيات التي يجب 

استخدامها، وما هو 

المطلوب الذي يجب 

يجاده. استخدام المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة الحسابية 

بلغته الخاصة، ويحّدد 

المعطيات، ويطوّر قدراته 

لتحديد المطلوب .

يواجه صعوبة في 

تحديد المعطيات 

وتحديد المطلوب .

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .

يحّدد العملية التي سنقوم التخطيط للحّل 

بها )طرح، جمع، 

مقارنة(، ويضع مخطّطاً 

اأو اأكثر لحّل المساألة قابلاً 

للتنفيذ، يتضّمن مراحل 

الطرح والجمع والمقارنة 

اأحياناً ضمن ١8.

يضع مخطّطاً لحّل المسالة 

الحسابيّة قابلاً للتنفيذ، 

يتضّمن مراحل الجمع والطرح 

والمقارنة ضمن١8، ويطوّر 

قدراته في وضع اأكثر من حّل 

.

يضع مخططاً جزئياً 

لحّل المساألة، 

يتضّمن مراحل 

الجمع والطرح 

ضمن ٩. ويبذل 

جهداً للمقارنة .

ل� يمكنه التخطيط  لحّل 

مساألة حسابيّة تتعلق 

بالوعي بمفاهيم الطرح 

والجمع .
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ينّفذ العملية الحسابية اعتماداً التوّصل للحل 

على المعطيات والعملية التي 

قرر استخدامها،  ويتوّصل 

لحلٍّ دقيٍق وصحيٍح اأو اأكثر، 

موّضحاً مراحل الجمع والطرح 

والمقارنة.

يتوّصل لحّل بعِض المسائل 

الحسابية موّضحاً مراحل 

الجمع والطرح والمقارنة ضمن 

١8، ويطوّر قدراته في التوّصل 

لحلِّ جميع المسائل الحسابية.

يكتب حّلاً لبعض المسائل 

الحسابية ضمن ٩  يكون 

صحيحاً، ويحاول التوصل 

لحّل مسائل ضمن ١8

ل� يمكنه حّل مسائل 

حسابية تتعلق بالوعي 

بمفهوم الطرح والجمع 

.

جبر
ال

يعي مفهوم 

النمط اأو 

ال�أحجية 

ل�أعداد 

ضمن)٩٩(

يحل اأحاجَي واأنماطاً 

عددية على ال�أعداد 

ضمن)٩٩(

يمثل اأحجية اأو نمطاً عددياً 

ضمن)٩٩( باأكثر من طريقة 

)الرسم ،المحسوس،...(، 

جراءات اللازمة  ويوضح ال�إ

للحل، ويكتب خطوات 

الحل،  ويعطي اأمثلة اإضافية.

يعبّر بلغته الخاصة عن اأحجية 

اأو نمٍط عددّي، ويوّضح 

جراءات اللازمة  بعض ال�إ

للحّل، ويتوّصل لحلٍّ صحيح 

لبعض ال�أنماط  وال�أحاجي 

العددية  ضمن)٩٩(

يحاول التعبير عن نمٍط عددّي 

اأو اأحجية، ويضُع مخطّطاً 

جزئياً للحّل، وقد يتوصل 

لحّل بعض ال�أنماط العددية 

وال�أحاجي ل�أعداد من منزلة 

واحدة.

ل� يمكنه حّل اأنماٍط  

اأو اأحاجي عدديّة.

س
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

الوعي 

بال�أطوال 

وقياسها

يحّدد الجسم ال�أطول من يقارن بين ال�أطوال
بين اأجساٍم معطاه )جسمين 
واأكثر(، سواًء اأقيمت من 
مستوى واحد اأو اأكثر، 

ويعبّر عن ذلك شفوياً موظفاً 
الكلمات اأطول من، اأقصر من.

يحدد الجسم ال�أطول 
وال�أقصر من بين اأجسام معطاه 
)جسمين واأكثر( اأقيمت من 
مستوى واحد، ويطور قدراته 
في التعبير عن ذلك شفوياً ، 
موظّفاً الكلمات اأطول من، 

اأقصر من. 

يحاول تحديد الجسم ال�أطول 

وال�أقصر من بين جسمين 

معطيين اأو اأكثر.

يحّدد الجسم ال�أطول 

وال�أقصر من بين 

جسمين معطيين من 

البيئة.
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يتعرف قياس 

ال�أطوال

يحّدد طول جسم من البيئة 
باأدوات قياس اعتباطية، 
مثل: الشبر، القدم، 

وغيرها، ويعبّر عن قياس 
الجسم بوحدات مختلفة. 
ويكتب القياس ، ويذكر 

وحدته.

يحّدد طول جسم من البيئة 

باأدوات قياس اعتباطية، 

مثل: الشبر، القدم، وغيرها، 

ويبذل جهداً في التعبير عن 

قياس الجسم بوحدات.

يبداأ بنقطة بداية الجسم 

ويقيس باأدوات قياس 

اعتباطية، مثل: الشبر، 

القدم، وغيرها، ول� يراعي 

الدقة في القياس.

يحّدد طول جسم مرسوم 

بموازاته )مشابك، مسامير، 

...( بعدد المشابك، 

المسامير،... الممثّلة لطوله.

يتعرف قياس ال�أطوال.

الوعي بالزمن 

قياسه

يتعرّف اليوم كوحدة 

قياس للزمن.

يحّدد اأيام ال�أسبوع بالترتيب، 

ويذكر اليوم الحالي، ويذكر 

اليوم التالي والسابق ليوم 

ما، ويحدد يوماً معيّناً ضمن 

معطيات معينة، مثل حصة 

مبحث في برنامج دراسي 

للمباحث، وترتيب الحصص.

يحّدد اأيام ال�أسبوع 

بالترتيب ويذكر اليوم 

الحالي، ويذكر اليوم التالي 

والسابق ليوم ما.

يحدد اأيام ال�أسبوع بالترتيب، 

ويذكر اليوم الحالي.

يحدد اأيام ال�أسبوع 

دون ترتيب، ويذكر 

اليوم الحالي.

يتعرف الساعة كوحدة 

قياس للوقت.

يحّدد عقارب الدقائق 

والساعات، ويقراأ الساعة 

)راأس الساعة(، ويعبّر عن 

الوقت من اليوم حسب 

الساعة، ويرسم عقارب 

ساعة ليعبّر عن وقٍت معطى 

بـ )راأس الساعة(.

يحدد عقارب الدقائق 

والساعات، ويقراأ الساعة 

)راأس الساعة(.، ويعبّر عن 

الوقت من اليوم حسب 

الساعة، ويطوّر قدراته في 

مجال رسم عقارب ساعة 

للتعبير عن وقت معطى بـ 

)راأس الساعة(.

يحّدد عقارب الدقائق 

والساعات، ويقراأ الساعة 

)راأس الساعة( من ساعة 

مرسومة.

يميز عقارب الدقائق 

عن عقارب الساعات، 

ول� يمكنه  كتابة 

الساعة.
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الوعي 

بالمفاهيم 

الهندسية 

المستوية.

يتعرف المسارات

 )الخطوط المستقيمة 

والمنحنية(.

يتعرف المسارات والخطوط 

المستقيمة، ويصنف 

الخطوط في شكل معين اإلى 

خطوط )مسارات( مستقيمة 

ومنحنية.

يتتبع بقلمه النقاط ويصنف 

شكل الخطوط الناتج 

اإلى مستقيمة اأو منحنية، 

ويطور قدراته في تصنيف 

الخطوط في شكل معين 

اإلى خطوط )مسارات( 

مستقيمة ومنحنية.

يتتبع بقلمه النقاط ويحاول 

تصنيف شكل الخطوط الناتج 

اإلى مستقيمة اأو منحنية

يتتبع بقلمه النقاط 

لتشكيل مسارات 

مستقيمة ومنحنية دون 

القدرة على تصنيفها 

اإلى مستقيمة اأو 

منحنية.

يتعرّف 

القطعة 

المستقيمة

يحصر جميع القطع 
المستقيمة في شكٍل معطى، 
ويكتب عددها، ويرسم قطعة 
مستقيمة تقريبية بين نقطتين 
محددتين اأفقياً اأو عمودياً 

على شبكة مربعات.

يتتبع بقلمه نقاطاً لتشكيل 
قطعٍة مستقيمٍة، ويميّز القطعة 
المستقيمة من غيرها، ويتمّكن 

من حصر بعض القطع 
المستقيمة من مجموعة من 

قطٍع مستقيمٍة في شكٍل معطى.

يتتبع بقلمه نقاطاً لتشكيل 

قطعة مستقيمة، ويحاول 

تمييز القطعة المستقيمة 

من غيرها.

يتتبع بقلمه نقاطاً 

لتشكيل قطعٍة مستقيمٍة 

دون تمييزها من حيث 

كونها قطعة مستقيمة.

يتعرّف مفهوم 

المثلث

يميز المثلث ويصفه، ويرسم 
دْت رؤوسه على  مثلثاً ُحدِّ

شبكة مربعات، ويحصر جميع 
المثلثات في شكل هندسي 
ُمرّكب من اأشكال هندسية 
عدة، ويحدد المناطق داخل 
المثلث وخارجه على المثلث.

يميز المثلث ويصفه، ويرسم 
مثلثاً ُحّددت رؤوسه على شبكة 

مربعات، ويتمكن من حصر بعض 
المثلثات من مجموعة من مثلثات 
تّم اإنشاؤها ضمن شكٍل هندسّي 

معطى.

يميّز المثلث من بين 

اأشكال هندسية منفردة 

معطاة، ويحاول رسم 

مثلٍث ُحّددْت رؤوسه على 

شبكة مربعات.

يتتبع بقلمه مثلثاً منفرداً 

مرسوماً، اأو يلوّن داخله، 

ول� يستطيع تمييز 

المثلث من غيره من 

ال�أشكال الهندسية.
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يتعرّف مفهوم 

المربع

يميّز المربع ويصفه ويكتب تسميته، 
ويرسم مربعاً ُحّددت رؤوسه على 
شبكة مربعات، ويحصر جميع 

المربعات في شكل هندسّي ُمرّكب 
من اأشكال هندسية عدة. ويحدد 
المناطق داخل المربع، وخارج 

المربع على المربع. 

يميّز المربع ويصفه، ويقارن 
بينه وبين المستطيل من حيث 
الشكل، ويرسم مربعاً ُحّددت 
رؤوسه على شبكة مربعات، 

ويطوّر قدراته في  مجال حصر 
المربعات في شكل هندسي 
ُمرّكب من اأشكاٍل هندسيٍة 

عدة.

يميّز المربع من بين 

اأشكال هندسية منفردة 

معطاة، ويحاول رسم مربٍع 

دت رؤوسه على شبكة  ُحدِّ

مربعات.

يتتبع بقلمه مربعاً منفرداً 
مرسوماً، اأو يلوّن داخله 

ويميزه من المثلث 
والدائرة، دون القدرة 
على تمييز المربع من 
غيره من ال�أشكال 

الهندسية.
يتعرّف مفهوم 

المستطيل

يميز المستطيل ويصفه ويكتب 
تسميته، ويرسم مستطيلاً 
ُحّددت رؤوسه على شبكة 
مربعات، ويحصر جميع 

المستطيلات في شكل هندسي 
ُمرّكب من اأشكال هندسية 

عدة ، ويحدد المناطق داخل 
المستطيل، وخارج المستطيل 

على المستطيل. 

يميّز المستطيل ويصفه ويقارن 
بينه وبين المربع من حيث 
الشكل، ويرسم مستطيلاً 
ُحّددت رؤوسه على شبكة 
مربعات، ويتمكن من حصر 

بعض المستطيلات من مجموعة 
من مستطيلات تّم اإنشاؤها 
ضمن شكٍل هندسيٍّ معطى.

يميز المستطيل من بين 

اأشكال هندسية منفردة 

معطاة، ويحاول رسم 

مستطيٍل ُحّددت رؤوسه 

على شبكة مربعات.

يتتبع بقلمه مستطيلاً 

مرسوماً، اأو يلوّن داخله 

ويميزه من المثلث 

والدائرة. ول� يستطيع 

تمييز المستطيل من غيره 

من ال�أشكال الهندسية.

يتعرف مفهوم 

الدائرة

يميّز الدائرة من جميع 
ال�أشكال الهندسية، ويميزها 
من الشكل البيضاوي اأو 
المنحني المغلق، ويحدد 
المناطق داخل الدائرة، 

وخارج الدائرة على الدائرة.

يميز الدائرة من ال�أشكال 

السابقة  ويطور قدراته في مجال 

تمييزها عن الشكل البيضاوي اأو 

المنحني المغلق.

يميز الدائرة من المثلث 

والمربع والمستطيل، 

ويخلط بين تسمية الكرة 

والدائرة فيسمي الكرة دائرة 

وبالعكس.

يتتبع بقلمه دائرة منفردة 

مرسومة، اأو يلوّن 

داخلها، ول� يتمكن من 

تمييز الدائرة من غيرها 

من ال�أشكال الهندسية.
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الوعي 

بمفاهيم 

ال�أشكال 

المجّسمة

يتعرّف مفهوم 

المكعب

يميز المكعب 

من ال�أشكال 

المستوية 

وبقية 

المجسمات 

ويسميه، 

ويذكر اأمثلة 

من البيئة 

عليه.

يميّز المكعب من متوازي 

المستطيلات والكرة 

وال�أشكال المستوية 

)المثلث، الدائرة، 

المستطيل، المربع(، ويبذل 

جهداً في ذكر اأمثلة من 

البيئة عليه.

يميّز المكعب من الكرة، 

وال�أشكال المستوية)المثلث، 

الدائرة، المستطيل(، ولكنه 

يخلط بين مفهومي المكعب 

ومتوازي المستطيلات، واأحياناً 

بين المكعب والمربع.

يحدد المكعب من خلال 

حصر المجّسم المشابه له 

من مجسمات معطاة.

الوعي بمفاهيم ال�أشكال 

المجّسمة.

يتعرّف مفهوم 

متوازي 

المستطيلات

يميّز متوازي 

المستطيلات 

من ال�أشكال 

المستوية 

وبقية 

المجسمات 

ويسميه، 

ويذكر اأمثلة 

من البيئة 

عليه.

يميّز متوازي المستطيلات 

من المكعب والكرة 

وال�أشكال المستوية 

)المثلث، الدائرة، 

المستطيل، المربع(، ويطوّر 

قدراته في ذكر اأمثلة من 

البيئة عليه.

يميّز متوازي المستطيلات 

من الكرة، وال�أشكال 

المستوية)المثلث، الدائرة، 

المربع(، ولكنه يخلط بين 

مفهومي متوازي المستطيلات 

والمكعب.

يحدد متوازي 

المستطيلات من خلال 

حصر المجّسم المشابه له 

من مجسمات معطاة.

يتعرف مفهوم متوازي 

المستطيلات.
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يتعرّف مفهوم 

الكرة

يميز الكرة من ال�أشكال 

المستوية وبقية 

المجسمات ويسميها 

شفوياً،  ويذكر اأمثلة من 

البيئة عليها.

يحدد الكرة من بين 

مجسمات اأو اأشكال 

مستوية )المثلث، المربع، 

المستطيل، والدائرة(، ويطور 

قدراته في ذكر اأمثلة من البيئة 

عليها. 

يحدد الكرة من بين 

مجسمات اأو اأشكال 

مستوية )المثلث، المربع، 

المستطيل(، ولكنه 

يخلط بين مفهومي الكرة 

والدائرة.

يحدد الكرة من خلال 

حصر المجّسم المشابه لها 

من مجسمات معطاة.

يتعرف مفهوم الكرة.

ت
كلا

مش
 ال

حل

اإنشاء اأشكال 

هندسية 

ضمن معايير 

محددة 

ينشئ اأشكال�ً هندسية 

مطلوبة من شكل هندسي 

معطاة. 

يقسم شكلاً هندسياً معطى 

اإلى اأشكال هندسية مطلوبة 

باإضافة رسم قطع مستقيمة، 

ويسّمي ويكتب اسَم كلِّ 

شكٍل هندسي تم اإنشاؤه.

يقسم شكلاً هندسياً 

معطى اإلى شكلين 

هندسيين باإضافة رسم 

قطعة مستقيمة.

يصل خطوط منقطة ليقسم 

شكلاً هندسياً معطى اإلى 

اأشكال هندسية اأخرى، 

ويذكر اسم ال�أشكال 

الناتجة.

يصل خطوطاً منقطة 

ليقسم شكلاً هندسياً 

معطى اإلى اأشكال 

هندسية اأخرى.

الوعي 

بال�أنماط 

الهندسية

ُيكمل نمطاً يتكون من 

اأشكاٍل هندسية مستوية اأو 

مجسمات.

ُيحّدد ال�أشكال الهندسية اأو 

المجسمات المكونة لنمط 

مكون من اأشكال هندسية اأو 

مجسمات، ويكمل النمط 

برسم ال�أشكال حسب النمط 

الموّضح.

يحدد ال�أشكال الهندسية 

اأو المجسمات المكونة 

لنمط مكوّن من اأشكال 

هندسية اأو مجسمات، 

ويكمل النمط شفوياً.

يحدد ال�أشكال الهندسية 

اأو المجسمات المكوّنة 

لنمط مكوّن من اأشكال 

هندسية اأو مجسمات، 

ويحدد معطياتها من خلال  

توضيح تسلسلها حسب 

الشكل المعطى.

يحدد ال�أشكال 

الهندسية اأو 

المجسمات المكوِّنة 

لنمٍط مكوَّن من 

اأشكال هندسية اأو 

مجسمات.
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الصف: الثاني                          الوحدة: ال�أولى                          عنوان الوحدة: ال�أعداد ضمن ١٠٠                         عدد الحصص المتوقعة: ١٨         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تعرّف مفهوم العدد ضمن ال�أعداد ضمن ١٠٠
 .١٠٠

�أعداد و قراءتها  ابة ال كت
ضمن ١٠٠. 

تحديد العدد السابق 
تالي لعدد معطى  والعدد ال

ضمن ١٠٠.

�آحاد،  ية، ال زل القيمة المن
والعشرات.  

الرموز. �أعداد ب ابة ال قراءة وكت
تالي، العدد  العدد السابق وال

السابق من ١-١٠٠، العدد 
اللاحق من ٠-٩٩.

�أعداد وقراءتها من  ابة ال مراجعة في كت
خلال طرح مسابقات للطلبة بعنوان 
ا نلعب )مثلاً: يسمى طالب من  هي
خلال صورة عدد ما ثم يطلب اأن 

به الطلبة على بطاقة ويرفعونه اأمام  يكت
الجميع اأو اأمام مجموعة وتعطى فرصة 

لتقييم. للجميع ل
ئة مربعات فارغة في  اأعداد مجهولة  تعب
على خط اأعداد مرسوم )استكمال اأعداد 

�أعداد(. ناقصة على خط ال

تغذية  �أقران وتقديم ال اعتماد تقييم ال
الراجعة منهم.

مسائل تعبر عن مكونات العدد 
اأكثر من طريقة. ب

اأمل الذاتي: اأسئلة تساعد الطالب  ت ال
ه؟ مثلاً: سؤال:  على التحقق من حلّ

لماذا وضعت العدد في المربع؟ 
كيف تتحقق من صحة جوابك؟

�ألعاب بهدف  تركيز على ال ال
لرياضيات  تحقيق غاية رئيسة ل
ية  وهي تكوين اتجاهات اإيجاب

نحو الرياضيات، و يمكن وضع 
ملاحظة للطالب: ناقش زميلك 

�أرقام مثلاً ابة ال في صحة كت
لتركيز على  � حاجة ل - ل

�أعداد مسمى خط ال
 وضع فراغ يكتب فيه الطالب 
اره للحل  ي توضيحاً لسبب اخت

تقويم الذاتي  تعزيز ال وذلك ل
والفهم المعمق.

العدد الزوجي 
والفردي. 

التعرف اإلى مفهوم العدد 
الزوجي.

التعرف اإلى مفهوم العدد 
الفردي.

�أعداد الزوجية  تحديد ال
ضمن العدد ١٠٠.

�أعداد الفردية  تحديد ال
ضمن العدد ١٠٠.

نين – اثنين،  العد القفزي اث
لاأعداد الزوجية  واأنماط ل

والفردية.

اأمثلة لرسومات اأو تمثيلات حسية 
تتطلب توزيعها اأو تقسيمها اإلى 

ية للوصول اإلى مفهوم  ائ ن مجموعات ث
العدد الزوجي اأو الفردي.

نين   نين – اث استخدام العد القفزي اث
ابتداًء من الصفر اأو الواحد.

�أشكال هندسية اأو رسومات  اأنماط ل
�أعداد الزوجية والفردية. تعبر عن ال
استخدام التوصيل بين مكونات 

نتاج مفهوم العدد  �ست مجموعتين ل
الزوجي والفردي.

 اأنماط عددية: اأسئلة تتطلب 
اكتشاف قاعدة النمط واستكمالها 

�أعداد الفردية والزوجية. ال ترتبط ب
�أعداد  ابة ال  تمارين وتدريبات لكت

الزوجية والفردية.
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المقارنة بين 
ال�أعداد.

مقارنة عددين  ضمن ١٠٠
مقارنة ثلاثة اعداد ضمن 

١٠٠

اً اأو  �أعداد تصاعدي ترتيب ال
ياً ضمن ١٠٠. ازل ن ت

استخدام اإشارات >، < 
اأو= للمقارنة بين اأعداد 
� تزيد عن  ضمن ١٠٠ ل

ثلاثة.

�أعداد لتمثيل عدد ما  استخدام خط ال
يقع بين عددين معطيين.

ترتيب التصاعدي اأو  األعاب تركز على ال
نازلي مع توضيح السبب. ت ال

ابة اأكبر عدد واأصغر عدد  مسائل لكت
من اأرقام معطاة.

- مشروعي: يتم خلاله رصد 
يومية في  لة ال مصروفات العائ
المواصلات لمدة ثلاثة اأيام 

ترتيب  وتنظيمها في جدول اأو ب
تصاعدي ومناقشتها اأمام الطلبة.

تية: رصد درجات الحرارة  ي - وظائف ب
ينها. ية والمقارنة ب ال ت لمدة 3 اأيام مت

ية. ابة العدد ضمن القيمة المنزل كت
١٠٠ بالصورة الموسعة 

وبالعكس
يز اأن الوحدة في  - تمي

خانة المئات تساوي ١٠ 
وحدات في العشرات  اأو 
١٠٠ وحدة في الوحدات.

العدد بالصورة الموسعة 
حتى ١٠٠.

ابة العدد  الربط بين كت
الرموز  والكلمات حتى  ب

.١٠٠

استخدام النقد والرسومات والمكعبات 
ية. لتعميق مفهوم القيمة المنزل

الرموز  �أعداد ب ابة ال لربط بين كت اأمثلة ل
والكلمات.

تعزيز القيمة  نقود ل ية  كال ات اأمثلة حي
�أعداد  ابة ال ية للعدد ولكت زل المن

باستخدام الكلمات والرموز.

- تمارين ومسائل لتحديد القيمة 
ية لرقم محدد ضمن عدد  زل المن

معطى.
- مسائل تتطلب الربط بين اأعداد 

�أصغر  بشكل تسلسلي  من ال
ناتج عن  لاأكبر واكتشاف الشكل ال ل

ذلك.
اإيجاد العدد الذي يتكون من 

مجموعة من العشرات وعدد من 
الوحدات.

 الواحدات )اآحاد، عشرات، 
مئات(.
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الصف: الثاني                           الوحدة: الثانية                            عنوان الوحدة: الجمع والطرح ضمن 99                        عدد الحصص المتوقعة: ١3         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

جمع عددين ضمن جمع عددين.
١٠٠ دون حمل.

حل مشكلات 
يقية على  تطب
عملية الجمع.

مكونات العدد ١٠

ا  جمع عددين اأفقًي
دون حمل.

ا  جمع عددين راأسًي
دون حمل.

اً من خلال محسوسات  ي يقاً عمل الرسم تتطلب تطب اأمثلة ب
تعزيز مكونات العدد ١٠. ابة المساألة وحلها ل تبعها كت ي

استخدام المحسوسات كالنقد لجمع عددين.

استخدام المعداد وخانة المنازل لتمثيل عمليتي الجمع.

ابة  اإعطاء اأعداد على عمليات فيها جمع والطلب كت
ية عليها )مثلاً: كون مساألة تمثل: ١5+ ٧(. ات مسائل حي

حل مشكلات من خلال التطبيق العملي تركز على بكم 
يزيد عدد عن اآخر؟ اأو اإضافة كمية اإلى اأخرى ؟ اأو الفرق 
بين عددين ؟ مع اإعطاء فرصة للمناقشة والتفسير والربط 

الرموز. ير ب تعب بين التطبيق العملي وال

راأسي  تدريبات على الجمع ال
�أفقي. وال

الرسم. مسائل تتطلب تمثيل الحل ب

ير الطالب  عن  �أقران: تعب تقييم ال
الجمع من خلال مساألة والحصول 

على تغذية راجعة من زملائه.

ابة مسائل على الجمع  مشروعي: كت
من واقع الطالب بالشراكة مع ولي 

�أمر وحلها. ال

اإعطاء فرص للطلبة 
تعزز  ابة مسائل ل لكت

فهمهم لعملية الجمع.

طرح عددين ضمن طرح عددين.
١٠٠ دون استلاف.

حل مشكلات 
يقية على  تطب
عملية الطرح.

ا دون  طرح عددين اأفقًي
استلاف.

ا دون  طرح عددين راأسًي
استلاف.

تحديد نوع العملية 
)+ اأو -( في مسائل 

معطاة العلاقة 
العكسية بين عملية 
الجمع وعملية الطرح.

اً من خلال محسوسات  ي يقاً عمل الرسم تتطلب تطب اأمثلة ب
تعزيز مكونات العدد ١٠. ابة المساألة وحلها ل تبعها كت ي

استخدام المحسوسات كالنقد لطرح عددين.
استخدام المعداد وخانة المنازل لتمثيل عمليتي الطرح.

قراءة بعض المسائل والطلب تحديد العملية المطلوبة مع 
تفسير ذلك.

تكوين مسائل تتطلب عملية طرح )مثلاً: اأكتب مساألة 
تتطلب عملية طرح واطلب من زميلك حلها(.

حل مشكلات من خلال التطبيق العملي تركز على بكم 
يزيد عدد عن اآخر؟ اأو اإضافة كمية اإلى اأخرى ؟ اأو الفرق 
بين عددين ؟ مع اإعطاء فرصة للمناقشة والتفسير والربط 

الرموز. ير ب تعب بين التطبيق العملي وال

تدريبات على الطرح العمودي 
�أفقي. وال

الرسم. مسائل تتطلب تمثيل الحل ب

ير الطالب  عن  �أقران: تعب تقييم ال
الطرح من خلال مساألة والحصول 

على تغذية راجعة من زملائه.

ابة مسائل على الطرح  مشروعي: كت
من واقع الطالب بالشراكة مع ولي 

�أمر وحلها. ال

اإعطاء فرص للطلبة 
تعزز  ابة مسائل ل لكت

فهمهم لعملية الطرح.

راأسي يسمى  الجمع ال
اأيًضا الجمع العمودي.
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الصف: الثاني                            الوحدة: الثالثة                         عنوان الوحدة: ال�أعداد ضمن 999                      عدد الحصص المتوقعة: ٢3     

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد من ال
١٠٠-٩٩٩ 

تعرف العدد مئة 
�أعداد ضمن  تعرّف ال

.٩٩٩
�أعداد ضمن  قراءة ال

ابتها. ٩٩٩ وكت
تالي  تحديد العدد ال
والعدد السابق لعدد 

معطى. 

مفهوم العدد ١٠٠، حزم 
�أعداد لغاية  العشرات، المعداد، ال

العدد ٩٩٩ كمفهوم وعد وقراءة 
ابة.  وكت

تالي للعدد من ٠-٩٩٩،  العدد ال
العدد السابق للعدد من ١-١٠٠٠

العد عشرات ومئات.
الرموز  ابة العدد ب الربط بين كت

والكلمات.
�أعداد الزوجية والفردية  توسيع ال

من ١٠٠-٩٩٩.

 استخدام الحزم والمعداد لعرض اأعداد بين المئة 
يلها.  �ألف وتمث وال

يز. ن �أعداد ومكعبات دي  توظيف لوحة المئات وخط ال
األعاب تربوية تتضمن عد

العشرات والمئات ابتداًء من اأي عدد  ابة اأعداد ب وكت
معطى.

المئات ابتداء من  رسم خط اأعداد يتضمن التدريج ب
�ألف. الصفر اإلى ال

اأشكال عدة. �أعداد الزوجية والفردية ب تمثيل ال
يز العدد الزوجي عن الفردي من خلال عّد عناصر  تمي

مجموعة ومزاوجة عناصرها
�ألعاب الصفية لترسيخ مفهوم العدد  استخدام بعض ال

.)Pingo( الزوجي والفردي

مسائل وتمارين
تقويم تكويني: مهمات 
اة   الحي تقييمية ترتبط ب

تتضمن جدول يتم 
فيها مثلاً )تقدير قيمة 
العملة  مصروف البيت ب

اً ثم  المستخدمة يومي
الرموز  تها ب اب اً  وكت اأسبوعي

وبالصورة الموسعة.
مشاريع تتضمن: مهمات 

ية )مثلاً:  جماعية ثلاث
اء اأو  ير الكهرب قراءة فوات

ابة كل  الماء للطلبة وكت
منها  بالصورة الموسعة ثم 
المقارنة بين المصروفات(.

اة  مسائل من واقع حي
الطلب لتحديد العدد 

السابق )مثلاً: اأوراق الدور 
في البنك(.

األعاب تربوية تتضمن 
عد 

ابة اأعداد  و كت
العشرات والمئات  ب
ابتداًء من اأي عدد 

معطى.
ابة اأسئلة تتطلب  كت

�إجابة اأو  توضيح ال
تفسير الحل تعمق 

الفهم وتزيد من 
تعلّم من  اأمل وال ت ال

تواصل. خلال ال
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القيمة المنزلية 
و الصورة الموسعة 
لاأعداد ضمن ٩٩٩ ل

تحديد القيمة 
�أرقام عدد  ية ل زل المن

من 3 منازل.
ابة العدد بالصورة  كت
الموسعة وبالعكس.

�أعداد ضمن ٩٩٩ بطرق  تمثيل ال
نقود وخط  مختلفة كالمعداد وال

�أعداد. ال
تحديد مكونات العدد )اآحاد، 

عشرات، مئات(.
�أعداد ضمن ٩٩٩  ابة ال كت

بالصورة الموسعة.
تحويل الصورة الموسعة للعدد 

الرموز. ابة ب اإلى كت

يز  �أعداد باستخدام المعداد ومكعبات دن  تمثيل ال
والرسومات

�أرقام في خانات عدد معطى ية ل زل تعيين القيمة المن
مسائل مثل: ما هو العدد الذي يتكون من: 5٠٠ و ٢٠ 
لاأعداد مثل: ٩٠٠، ٩٩٠،  و 3؟ وماذا يمكن اأن تضيف ل

٩٩٩ حتى تصبح ١٠٠٠؟
ابتها بالصورة  تمثيل اأعداد من الواقع اليومي للطلبة وكت
الموسعة )مثلاً: اأعداد طلبة الصف، المدرسة، سكان 

الحي/ القرية(.

مسائل وتمارين.
مسائل مثلاً كم عشرة في 

٧٦٠ ؟ وكم مئة في 8٧٠؟
تقويم تكويني: مهمات 
اة   الحي تقييمية ترتبط ب

تتضمن جدول يتم 
فيها مثلاً )تقدير قيمة 
العملة  مصروف البيت ب

اً ثم  المستخدمة يومي
الرموز  تها ب اب اً( وكت اأسبوعي

وبالصورة الموسعة.

يبها. رت �أعداد وت مقارنة ثلاثة اأعداد مقارنة ال
�أكثر. على ال

�أعداد  ترتيب ال
ا.  ًي ازل ن ا اأو ت تصاعدًي
اإكمال نمط عددي.

استخدام اإشارات > ، < اأو = 
للمقارنة بين اأعداد ضمن ٩٩٩ 

بين  ي رت ت � تزيد عن ثلاثة. ال ل
 � �أعداد ل نازلي ل ت التصاعدي وال

تزيد عن ثلاثة اأعداد. العدد 
السابق، العدد اللاحق، الحد، 

زيادة،  ليه، ال الحد الذي ي
النقصان، يكمل نمط عددي.

تائج  اة الطالب مثلاً )مقارنة بين ن مسائل من واقع حي
مسابقة جري  لثلاث فرق(.

مقارنة بين عددين مع تفسير كون اأحدهما اأكبر من 
�آخر. ال

زيادة اأو نقصان عدد  اأمثلة تتطلب اإكمال نمط ب
محدد.

لاأكبر  �أصغر ل استخدام التوصيل بين اأعداد من ال
للوصول اإلى شكل محبب. اأنشطة منوعة على 

�أنماط العددية بها زيادة )نقصان( بمقدار 5 اأو ١٠. ال

تدريبات وتمارين.
تعبير عن المقارنة بين  ال
اأعداد في مسائل كلامية 

ثم حلها. مسائل تتضمن 
اأنماط عددية.
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الصف: الثاني                     الوحدة: الرابعة                       عنوان الوحدة:  الهندسة والقياس ١                          عدد الحصص المتوقعة: ١7       

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

القطعة المستقيمة 
والخط المنحني.

يز القطعة المستقيمة  تمي
من المنحنية.

ينها لتشكيل قطع  رسم نقاط ليصل الطالب ب
ينهما. يميز ب ية  ل مستقيمة، واأخرى منحن

�أشرطة والحبال وعيدان  استخدام ال
الكبريت وغيرها من الوسائل 

المحسوسة  لتقديم المفاهيم 
الهندسية.

يز  لتمي تمارين ل
بين القطعة 
المستقيمة 
والمنحنية.

 مهام للطلبة 
واأعمالهم 
يقية  التطب

�أشكال  على ال
الهندسية  

يز  لتمي تمارين ل
�أشكال  بين ال

الهندسية 
)مستطيل، مربع، 

دائرة، مثلث(.

�أشكال  تركيز على ال ال
الماألوفة للطلبة ضمن هذه 

المرحلة.

يز بين خصائص المربع والمستطيل تمي ال
اً  المربع والمستطيل حدسي
باستخدام المحسوسات. 

خصائص المربع 
والمستطيل  من حيث 
�أضلاع والرؤوس. عدد ال

العيدان اأو شبكة المربعات  تمثيل المستطيل ب
ولوح المسامير.

للمربع كما للمستطيل اأربعة اأضلاع واأربعة 
رؤوس، مع تقديم تعريف للضلع كقطعة 

يين. ال ت مستقيمة تصل بين راأسين مت

رسومات تتضمن اأشكال متنوعة مثل 
بيوت وجامع وكنيسة وقوارب في نهر 
وغيرها، ويطلب من الطلبة تشكيل 

�أشكال منها باستخدام  بعض ال
العيدان الملونة، ومن ثم رسمها على 
اأوراق منقطة من خلال التوصيل بين 

يز المربع عن  تمي نقاط، وذلك ل ال
المستطيل والمثلث.

تائج ضم اأو تجزئة اأشكال  ن بؤ ب ن ت ال
هندسية.

تمييز خصائص المثلث المثلث.
من حيث عدد الرؤوس 

�أضلاع. وال

للمثلث ثلاثة رؤوس وثلاثة اأضلاع.

رسم دائرة بطرق متعددة الدائرة.
بشكل حدسي.  

حل مشكلات ترتبط 
�أشكال الهندسية. ال ب

�إحاطة حول قطعة دائرية  ال تكوين شكل دائري ب
كقطعة النقد مثلاً )قطر الدائرة/ مركز الدائرة(.

ثني  يقية تتطلب القص وال حل مشكلات تطب
�أشكال هندسية. ل

تعريف  دون الخوض في ال
الرسمي للقطر والمركز.
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بيانات ١                   عدد الحصص المتوقعة: 7           الصف: الثاني                          الوحدة: الخامسة                         عنوان الوحدة: ال

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

بيانات   �أشياء ال تصنيف مجموعة من ال
وفق صفة معينة.

نتين. �أشياء وفق صفة اأو اث اأمثلة تتطلب جمع معلومات عن تصنيف ال
�ألعاب التي يفضلها الطلبة من  ال

بين األعاب معطاة في جدول ومناقشة 
عملية تمثيصلهم في الجدول اأو 

انات  ي ب رسومات، وطرح اأسئلة حول ال
�أكثر تفضيلاً  �ألعاب ال مثل: اأي ال
لدى الطلبة، والمقارنة بين اعداد 

الطلبة في كل لعبة.

تمارين ومسائل: تتطلب 
اة  انات من واقع حي ي قراءة ب

الطالب ممثلة بالصور 
مثل كمية الخبز التي 

اً. اأكلها اأفراد العائلة يومي ي

ية التمثيل بالصور. ان ي قراءة تمثيلات ب
)بالصور( وتفسيرها.

الرسومات. ياني بالصور اأو ب ب التمثيل ال

الصف: الثاني                                الوحدة: السادسة                          عنوان الوحدة: الضرب                            عدد الحصص المتوقعة: ١9

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

الضرب كجمع 
متكرر.

التعرف اإلى مفهوم 
الضرب كجمع متكرر.

الضرب كعملية جمع متكرر 
�أشياء منفصلة في مجموعات. ل

خوارزمية الضرب. المجموعات 
المتكافئة.

يله  اة الطالب مع تمث اأمثلة من واقع حي
الرسم: بعنوان العدد في مجموعات مثلاً:  ب
�أطفال  )4 اأطفال يركبون عربة،  فكم عدد ال

الذين يركبون 3 عربات(. 

�د في  �أول ولمساعدة الطلبة يتم تمثيل ال
الرموز 4+4+4  ير عنها ب تعب العربات: وال

اأو ثلاث اأربعات ويرمز لها 3 × 4

3 تمثل عدد المجموعات 4 تمثل 
العدد في المجموعة الواحدة.

لتعبير عن  اأسئلة وتمارين ل
الضرب من خلال التمثيل 

الرسم. ب

مهام تطبيقة على الضرب في 
اتية. سياقات حي

 اأسئلة وتمارين تتطلب تحديد 
العملية وتفسير ذلك.
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الضرب حتى 
العدد 5×5

استخدام اإشارة )×(
التعرف اإلى حقائق 

لاأعداد حتى  الضرب ل
5 × 5

عناصر عملية الضرب الضرب 
�أشياء  كعملية جمع متكررة ل

متصلة.
استخدام اإشارة الضرب )×(

ضرب اأعداد ضمن 5×5

تكرار اأمثلة لتوضيح مفهوم الضرب 
تغيير عدد المجموعات  كجمع متكرر ب

اء التي بها. �أشي واأعداد ال
اأمثلة من واقع الحياة: بعنوان ما اأطوال 

�أشياء؟ مثلاً: لعبة اأطفال  عدد من ال
شكل قطار تتكون من 5 عربات، طول 
العربة الواحدة 3 سم فكم طول القطار؟

ابة جداول الضرب حتى 5×5  كت
لتركيز على الحفظ. ل

ابة الطلبة لمسائل تتطلب  كت
عملية الضرب.

التعرف اإلى حقائق الضرب بالعدد ١٠
ضرب عدد في العدد ١٠

تعبير عن مواقف  ال
ية باستخدام عملية  ات حي

الضرب.
حل مسائل كلامية على 

الضرب.

ضرب اأعداد في العدد ١٠، 
العدد ١٠. خوارزمية الضرب ب

اأمثلة من واقع الحياة: بعنوان ما اأطوال 
�أشياء؟   عدد من ال

 حل مسائل على الضرب 
�أنماط. باستخدام ال

مذكرات يومية في الرياضيات 
�أسئلة  �إستجابة عن ال يتم فيها ال

ية: �آت ال
- ماذا تعلمت؟

بتها؟ اء التي اأحب �أشي - ما ال
اء التي اأرغب في  �أشي - ما ال

التمرن اأكثر عليها.

الصف: الثاني                                الوحدة: السابعة                            عنوان الوحدة: القسمة                   عدد الحصص المتوقعة: ١3         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

القسمة كطرح 
متكرر.

التعرف اإلى مفهوم القسمة 
التعرف اإلى اإشارة القسمة.

عناصر القسمة، الطرح المتكرر، 
خوارزمية القسمة بالطرح المتكرر.

يله  اة الطالب مع تمث اأمثلة من واقع حي
الرسم: كيف اأقسم اأشياء منفصلة؟ مثلاً: ب
)اإذا وزعت ١5 قطعة حلوى على 3 اأطفال 

التساوي، فكم نصيب كل طفل من  ب
�عتماد على الطرح المتكرر. ال الحلوى؟( ب

تقويم ذاتي: مذكرات 
يومية: الرياضيات ال

- ماذا تعلمت؟
بتها؟ اء التي اأحب �أشي - ما ال

اء التي اأرغب في  �أشي - ما ال
التمرن اأكثر عليها؟



5٢

القسمة ضمن 
العدد 5

اإيجاد ناتج القسمة ضمن 
العدد 5.

توظيف العلاقة بين عمليتي 
الضرب والقسمة. 

حل مسائل من خطوة واحدة 
تتضمن استخدام تمثيلات 

�عتماد على  ال صورية وب
جداول القسمة.

ية تعبر  ات تكوين مسائل حي
عن عملية القسمة.

القسمة بعدة اأشكال منها عملية 
�أشياء منفصلة في  طرح متكرر ل

توزيع، وعدد مرات احتواء  مجموعة، وال
المقسوم للمقسوم عليه.

�أشياء متصلة. القسمة ل

استخدام اإشارة )÷(

قسمة اأعداد ضمن العدد ٢5 على 
عدد ضمن العدد 5 دون باق.

الربط بين عملية الضرب والقسمة 
كعلاقة عكسية.

يله  اة الطالب مع تمث اأمثلة من واقع حي
الرسم: كيف اأقسم اأشياء منفصلة؟ مثلاً: ب

)اإذا وزعت ١5 قطعة حلوى على 3 اأطفال 
التساوي، فكم نصيب كل طفل من  ب

توزيع كل  �عتماد على  ال ال الحلوى؟( وب
مرة على 3 اأطفال نحصل على:

١5-3=١٢، ثم ١٢-3=٩، ٩-3=٦، ثم 
راً 3-3=٠ ٦-3=3، واأخي

تمارين وتدريبات على 
القسمة.

مسائل وتمارين كلامية تعبر 
عن القسمة والضرب.

نجاز: تعليمات  �إ ملف ال
ابة الطالب  تتطلب كت
مسائل الطالب لحلها 

تمثيلات الصورية  ال ب
وباستخدام الرموز وتوضع في 

نجاز. �إ ملف ال

ير عنها  تعب ويمكن ال
بالشكل:

5 = 3 ÷ ١5

١5 تمثل العدد الكلي 
)المقسوم(.

�أطفال  3 تمثل عدد ال
)المقسوم عليه(.

5 تمثل نصيب  
الطفل )ناتج القسمة(.

الصف: الثاني                                الوحدة: الثامنة                            عنوان الوحدة: الكسور                     عدد الحصص المتوقعة: ٨         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تمثيل الكسورالكسور.
١
5

 ، ١
4

 ، ١
3

 ، ١
٢

١
5

 ، ١
4

 ، ١
3

 ، ١
٢

مفهوم الكسور 

١ اأشياء منفصلة.
5

 ، ١
3

قيمة 

اء  �أشي ١ ل
5

 ، ١
4

 ، ١
3

 ، ١
٢

قيمة 

متصلة، الوحدة الكاملة.

�أشياء ممثلة بالصور على شكل  اأمثلة ل
�إيجاد  مصفوفات من 3 اأو 5 صفوف ل

لثها اأو خمسها.  ث
�أشياء متصلة مثل مستطيل اأو  اأمثلة ل

 ١
5

 ، ١
3

مربع اأو خماسي،.... واإيجاد 
منها.

تمارين ومسائل تتطلب تلوين 
الجزء الذي يمثله الكسر.
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الصف: الثاني                       الوحدة: التاسعة                       عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                        عدد الحصص المتوقعة: ١3      

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

استخدام المتر القياس
تر في القياس. والسنتمي

تقدير اأطوال.
قياس اأطوال والمقارنة 

ينها. ب
قراءة الساعة.

المتر واأجزاؤه كالسم كوحدات 
للقياس.

قراءة الساعة  بالساعات 
والدقائق.

قراءة الساعة الرقمية.
الساعة = ٦٠ دقيقة
يوم = ٢4 ساعة. ال

اأسئلة تتطلب تطبيقات عملية للمقارنة بين 
اأطوال ومقترحات من خلال الطلبة اأو الصور 

لقياس ذلك.
ينة وحدة السم فيه. متر ورسومات له مب

رسومات لقياس اأطوال طلبة ووضعها في جداول.
�أطوال اأشياء ومن ثم القياس للمقارنة  تخمينات ل

تقدير والواقع. بين ال
الغرفة اء ب قياس اأطوال اأشي

ينها. )مثل:نافذة، باب، درج( والمقارنة ب
قياس اأبعاد لمجسمات معطاة ونقاشها.

�عتماد على  ال قراءة الساعة من خلال صور ب
ية. ات الساعة والدقائق ضمن سياقات يومية حي

تمارين وتدريبات على القياس 
�أطوال. وتقدير ال

حل مسائل كلامية عن الوقت 
�أنشطة  اللازم لتطبيق بعض ال

يومية. والوسائل ال
مشروعي الرياضي: مسابقات 

للطلبة وحساب المسافة 
بشكل مقرب باستخدام 

المتر  خلال ٢ دقيقة مثلاً  
وعمل حسابات  كالمقارنة 
بين المسافات لكل طالب، 
بين. مجموع مسافة كل طال

التعرف اإلى المكعب.المجسمات
�أسطوانة. التعرف اإلى ال

للمكعب ٦ اأوجه مربعة 
الشكل، وله 8 رؤوس  
�أسطوانة من  تتشكل ال

يقم الطلبة  مستطيل يتم لفه ل
بهذا النشاط وعكسه لمعرفة 
�أسطوانة بشكل  خصائص ال

حدسي.

تقديم المجسمات بصورة حسية للطلبة. 

استخدام اأشكال ومجسمات ناقصة ليكملها 
اأشكال ومجسمات محسوسة اأخرى. الطلبة ب

عمل مشاريع لمجسمات 
ووضع معايير محددة 

انة،  ينها كالمت للمفاضلة ب
والدقة في القياس، والجمال 

في الشكل. 
توثيق  نجاز ل �إ استخدام ملف ال

نشاطات واأعمال الطلبة 
وتطورها.

نائي للمهام من خلال  تقويم ب
لتقييم وتقديم تغذية  ير ل معاي

راجعة بمشاركة الطلبة.

)التعرف بشكل حدسي 
على المجسمات(.
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بيانات ٢                   عدد الحصص المتوقعة: ٨        الصف: الثاني                               الوحدة: العاشرة                          عنوان الوحدة: ال

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

انات بسيطة ي اة ب انات في الحي ي جمع ب
يلها بجداول  يومية وتمث ال

اأشكال اأو رسومات. بسيطة وب

انات وتنظيمها  ي ب جمع ال
ينها. والمقارنة ب

حل مشكلات من خطوة واحدة 
تتطلب عمليات جمع اأو طرح 

انات. ي ب حول ال

اتية  انات من سياقات حي ي جمع ب
ومناقشة طريقة جمعها )مثلاً: كمية 

الماء التي يتم شربها بين اأفراد العائلة، 
انات  ي ب يومية....(، وتنظيم ال المصروفات ال

ووضعها في مجموعات  ومناقشتها

)مثلاً: مقارنة بين كمية الماء التي 
لة اأو مقارنة بين ما شربه  تشربها كل عائ
الفئات المتشابهة من اأفراد العائلات مع 

تفسير ذلك.

انات  ي تائج بسيطة من ب التوصل اإلى ن
معطاة.

 تمارين وتدريبات على 
انات وجمعها. ي ب ال

انات في  ي مشروعي: وضع ب
يلها  جداول بسيطة وتمث
اأشكال اأو صور اأو رسوم. ب
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  معايير ال�أداء لمهارات الرياضيات للصف الثاني ال�أساسي

نجاز )٠ – 3(مؤشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

د 
دا

أع �
الوعي ال

بمفاهيم 

ال�أعداد 

ضمن 

)٩٩٩(

تمثيل ال�أعداد 

ضمن )٩٩٩(

يمثل ال�أعداد ضمن ٩٩٩)(على 

المعداد، وبالحزم، والمجّسمات 

الحسابيّة، وبال�أشكال)شبه 

المحسوس( ويعيّن  عدداً ضمن 

999 على خّط ال�أعداد .

يمثل ال�أعداد ضمن 

٩٩٩بالمعداد، والحزم، 

والمجسمات الحسابيّة، 

وال�أشكال )شبه محسوس(  

ويعين المئات كاملة ضمن 

٩٠٠على خّط ال�أعداد، ويطوّر 

قدراته في تعيين ال�أعداد 

ضمن)٩٩٩( على خّط ال�أعداد.

يمثّل ال�أعداد ضمن 

)١٠٠( بالمحسوس اأو 

شبه المحسوس والمعداد 

ويحاول تمثيل ال�أعداد ضمن 

٩٩٩ بالمحسوس وشبه 

المحسوس، ويحاول تعيين 

اأعداد ضمن ١٠٠على خّط 

ال�أعداد .

يمثّل بعض 

ال�أعداد )١٠٠( 

بالمحسوس وشبه 

المحسوس، 

والمعداد ول� 

يستطيع تعيين 

ال�أعداد على خّط 

ال�أعداد .

تحديد القيمة 

المنزلية لرقم في 

عدد من ثلاث 

منازل 

يحّدد القيمة المنزلية لرقم في 

ال�أعداد ضمن )٩٩٩(، ويعبّر عن 

العدد بكتابة الصورة الموسعة 

وبالعكس، ويكتب عدد العشرات 

في عدٍد معطى ضمن ٩٩٩.

يحدد القيمة المنزلية لرقم 

في ال�أعداد ضمن )٩٩٩(، 

ويعبّر عن العدد بكتابة الصورة 

الموّسعة  للاأعداد ضمن 

)٩٩(، ويطوّر قدراتة في كتابة 

الصورة الموّسعة للاأعداد ضمن 

٩٩٩، اأو كتابة عدد العشرات 

في عدد معطى ضمن ٩٩٩.

يميّز منزلة ال�آحاد والعشرات 

والمئات  في ال�أعداد ضمن 

)٩٩٩(، ويحاول تحديد 

القيمة المنزلية للعدد ضمن 

٩٩٩، وعدد العشرات في 

عدد ضمن ٩٩.

يميز منزلة ال�آحاد 

والعشرات ل�أعداد 

ضمن ٩٩ ، 

ول� يستطيع 

التعبير عن القيمة 

المنزلية للاأعداد 

.
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قراءة ال�أعداد 

ضمن )٩٩٩(

يقراأ  جميع ال�أعداد ضمن)٩٩٩ ( 

بطلاقة.

يطور قدراته في قراءة  

ال�أعداد ضمن )٩٩٩( يقراأ 

جميع ال�أعداد ضمن ١٠٠.

يحاول قراءة ال�أعداد ضمن 

)٩٩٩(، يقراأ بعض ال�أعداد 

ضمن ١٠٠.

يقراأ 

ال�أعداد)٩٩(، 

ويخطئ في قراءة 

بعض ال�أعداد.

كتابة ال�أعداد 

ضمن )٩٩٩(

يكتب جميع ال�أعداد ضمن)٩٩٩( 

اإتقان، ويكتبها بالكلمات  بسرعة و

والرموز .

يكتب جميع ال�أعداد 

ضمن)٩٩٩(، ويكتب المئات 

كاملة بالرموز ضمن )٩٠٠(، 

ويطوّر قدراته في كتابة ال�أعداد 

بالكلمات ضمن )٩٩٩(

يحاول كتابة ال�أعداد ضمن 

)٩٩٩( بالرموز.  

يكتب 

ال�أعداد)٩٩( 

فقط.

تحديد العدد 

التالي والعدد 

السابق للاأعداد 

حتى )٩٩٩(

يكتب العدد التالي والعدد السابق 

ل�أعداد معطاة ضمن)٩٩٩( بسرعة 

اإتقان. و

يطور قدراته في كتابة 

العدد التالي والعدد السابق   

للاأعداد ضمن)٩٩٩(. 

ويواجه صعوبة في تحديد 

العدد السابق للمئات 

والعشرات الكاملة.والعدد 

التالي لعدد منزلة اآحاده صفر 

اأو تسعة.

يكتب العدد التالي والعدد 

السابق للاأعداد ضمن)١٠٠( 

فقط ، ويحاول كتابة 

العدد التالي والعدد السابق   

للاأعداد ضمن)٩٩٩(.

يكتب العدد 

التالي والعدد 

السابق لبعض 

ال�أعداد 

ضمن)٢٠( فقط. 

مقارنة بين عددين 

ضمن )٩٩٩(

يقارن بين عددين ضمن )٩٩٩( 

ذهنياً، ويقراأ جملة المقارنة 

باتجاهين .

يطور قدراته في المقارنة بين 

عددين ضمن )٩٩٩( حسب 

القاعدة.  

يقارن بين عددين ضمن 

)١٠٠( بالمحسوس 

ويحاول المقارنة بين عددين 

ضمن)٩٩٩(، ويحاول قراءة 

جملة المقارنة. 

  قد يقارن 

بين ال�أعداد 

ضمن)١٠٠( 

بالمحسوس اأو 

شبه المحسوس. 
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ترتيب اأعداد 

ضمن )٩٩٩(

يرتّب اأربعة اأعداد على 

ال�أكثر ضمن )٩٩٩( 

ذهنياً.

يطوّر قدراته في ترتيب 

ثلاثة اأعداد ضمن )٩٩٩( 

تصاعدياً وتنازلياً. 

يحاول ترتيب اأعداد 

ضمن)٩٩٩( بالمحسوس، 

ويحاول ترتيب اأعداد 

ضمن)١٠٠( تصاعدياً وتنازلياً 

.

يرتب اأعداداً ضمن 

)٩٩( باستخدام 

المحسوس.

اإكمال اأعداد 

ناقصة من 

سلسلة اأعداد 

ضمن)٩٩٩(

يكمل اأعداداً ناقصة من 

سلسلة اأعداد ضمن 

)٩٩٩( بسرعة وبطلاقة. 

يطوذر قدراته في اإكمال 

اأعداد ناقصة من سلسلة 

اأعداد ضمن )٩٩٩(. 

يحاول اإكمال اأعداد ناقصة من 

سلسلة اأعداد ضمن)١٠٠(.

يحاول اإكمال اأعداد 

ناقصة من سلسلة 

اأعداد ضمن )٢٠(.

التعرف الى مفهوم 

العدد الزوجّي 

والفردّي ضمن 

 )٩٩٩(

يحّدد العدد الزوجي 

والفردي ضمن )٩٩٩(، 

ويكون اأعداداً زوجية 

وفردية من ثلاثة اأعداد 

معطاة .

يميّز العدد الزوجي والفردي 

ضمن )٩٩٩(، ويحاول 

تكوين اأعداد زوجية وفردية 

من ثلاثة اأعداد معطاة . 

يميز العدد الزوجي والفردي 

ضمن ٩٩،ويطور قدراتة 

لتمييزها ضمن العدد ٩٩٩.

يميّز ال�أعداد الزوجية 

والفردية ضمن ١٠ 

فقط .

الوعي 

بمفهوم 

الجمع 

والطرح  

ضمن العدد 

٩٩٩

اإيجاد ناتج جمع  

وطرح عددين 

ضمن ٩٩٩

يجمع ويطرح  عددين 

ضمن ٩٩٩ بسرعة ودقة، 

موظّفاً خاصية التبديل في 

الجمع. 

 يجمع ويطرح  عددين 

ضمن ٩٩٩ باستخدام لوحة 

المنازل، ويطوّر قدراته 

يجاد ناتج الجمع والطرح  ل�إ

دون استخدام لوحة المنازل، 

مع محاولة توظيف خاصية 

التبديل في الجمع .

يجمع ويطرح  عددين ضمن 

٩٩٩ باستخدام المحسوس 

وشبة المحسوس، ويحاول اأن 

يجمع ويطرح  دون استخدام 

المحسوس وشبه المحسوس .

يجمع ويطرح  

عددين ضمن ٩٩ 

باستخدام المحسوس 

وشبه المحسوس .
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مقارنة بين 

مقدارين اأحدهما 

اأو كلاهما جملة 

جمع اأو طرح 

ضمن ٩٩٩

يجد ناتج الجمع والطرح 

ضمن ٩٩٩، ويقارن بين 

الجملتين، ويقراأ جملة 

المقارنة .

يجد ناتج الجمع والطرح 

ضمن٩٩٩ باستخدام طرق 

مختلفة، ثم يقارن بينهما، 

ويطوّر قدراته لقراءة جملة 

المقارنة.

يجد ناتج جمع اأو طرح  

ضمن ٩٩٩، باستخدام 

المحسوس وشبة المحسوس، 

ثم يقارن ويحاول قراءة 

الجملة.

ل� يستطيع المقارنة 

بين مساألتي جمع اأو 

طرح  ضمن ٩٩٩.

الوعي 

بمفهوم 

الضرب 

والقسمة 

التعرف اإلى مفهوم 

الضرب 

يمثل بالرسم عدد العناصر 

وعدد المجموعات لجملة 

اإتقان،  الضرب بسرعة و

ويحول جملة جمع 

متكرر اإلى جملة ضرب 

وبالعكس.

يمثل بالرسم عدد العناصر 

والمجموعات لجملة 

الضرب، ويطوّر قدرته في 

تحويل جملة جمع متكرر 

اإلى جملة ضرب. 

لم يتمكن بعد من يحاول تمثيل جملة الضرب. 

التمثيل بالرسم. 

التعرف اإلى 

عناصر جملة 

الضرب والقسمة 

يميز اإشارة الضرب 

والقسمة وعناصر كلٍّ 

منهما. 

يميّز اإشارة الضرب والقسمة، 

ويطوّر قدراته في تمييز 

عناصرهما. 

يميّز اإشارة الضرب والقسمة، 

ويحاول تمييز عناصرهما. 

يميز اإشارة الضرب 

والقسمة  فقط .

التعرف اإلى 

حقائق الضرب 

والقسمة اأول 

خمس حقائق 

ضرب وقسمة 

للجدول 

)١,٢,3,4,5(

يكتب جملة الضرب 

الممثلة بالرسم للاأعداد 

،)٢,3,4,5,١٠(

ويذكر حقائق الضرب 

للاأعداد )١٠,3,4,5,٢( 

اإتقان. ذهنياً بسرعة و

يكتب جملة الضرب 

والقسمة  ممثلة بالرسم، 

ويذكر غالبية حقائق الضرب 

للاأعداد)١٠,3,4,5,٢( 

يمثل جملة الضرب والقسمة  

بالمحسوس وشبة المحسوس، 

ويذكر بعض حقائق الضرب 

للاأعداد )١٠,3,4,5,٢(

يحاول تمثيل 

جملة ضرب 

لحقائق الضرب 

للاأعداد)٢و3,4,5(  

ول� يستطيع ذكر 

حقائق الضرب 

للاأعداد.
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الوعي 

بمفهوم 

الكسر  

التعرف اإلى 

مفهوم الكسر 

نصف وثلث 

وربع وُخمس 

وثُمن 

يميز الشكل الممثل لكسٍر من اأشكال 

معطاة، مقّسمة ل�أقسام متساوية واأخرى 

غير متساوية، ويكتبه على صورة   

بسط ومقام،  ويجزّئ شكلاً معطى 

اإلى اأجزاء متساوية ، ويعطي اأمثلة 

متنوعة من الحياة على الكسور، ويقارن 

بين الكسور، ويظلّل كسراً حسب 

الكسر المطلوب، ويكتبه بالرموز . 

يميّز الشكل الممثّل لكسر من 

اأشكال معطاة مقّسمة ل�أقسام 

متساوية واأخرى غير متساوية، 

ويكتبه على صورة  بسط ومقام 

، ويعطي اأمثلة من الحياة على 

الكسور، ويحاول المقارنة بين 

الكسور، وتظليل كسر حسب 

الكسر المطلوب  وكتابة رموزها 

.

يميز ال�أشكال المقّسمة اإلى 

اأجزاء متساوية من اأشكال 

اأخرى اأقسامها غير متساوية، 

ويظلل الشكل الممثّل لكسر 

معين، ويطوّر قدراته في 

كتابة الكسر على صورة 

بسط ومقام،  وحصر عناصر 

مجموعة دالّه على كسر 

معين.

يتعرف مفهوم الكسر 

نصف فقط.

س 
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

الوعي 

بمفهوم 

ال�أشكال 

الهندسية

)مستطيل، 

مربع، 

مثلث، 

دائرة(

التعرف اإلى  

خصائص 

المستطيل 

والمربع 

والمثلث ويميز 

الدائرة.

يميز خصائص وعناصر المستطيل 
والمربع والمثلث من حيث عدد 
الرؤوس وال�أضلاع، ويميز الدائرة 
ويكمل رسم المستطيل والمربع 
والمثلث  بالتوصيل بالمسطرة 

بين نقاط ، ويذكر عدد المربعات 
والمستطيلات والمثلثات والدوائر  في 

شكل معين .

يميز خصائص المستطيل 
والمربع والمثلث باستخدام 

، ويميز الدائرة  ويرسم 
المستطيل والمربع باستخدام 
شبكة المربعات، ويذكر عدد 

المربعات والمستطيلات 
والمثلثات والدوائر في شكل 

معين .

يميز المستطيل والمربع 

والمثلث والدائرة، ويحاول 

رسمهما باستخدام شبكة 

المربعات.

يميز المستطيل 

والمربع والمثلث 

والدائرة ويتتبع بقلمة 

نقاطاً ليرسم مربعاً 

ومستطيلاً.
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الوعي 

بمفهوم 

وحدات 

قياس الطول       

) المتر 

والسنتمتر (

التعرف اإلى 

وحدات قياس 

الطول 

)المتر 

والسنتمتر ( 

يقراأ قياس اأطوال بعض ال�شياء بالمتر 

والسنتمتر ويكتبها، ويتعرّف العلاقة 

بينهما، ويرتبها ويقيس اأطوال اأشياء 

من البيئة بالمتر والسنتمتر، ويميّز 

العلاقة بينهما .

يقراأ قياس اطوال بعض ال�شياء 

بالمتر والسنتمتر ويكتبها ويرتبها، 

ويطور قدراته في قياس اأطوال 

اأشياء من البيئة بالمتر والسنتمتر 

ويميّز  العلاقة بينهما .

يقراأ قياس اأطوال اأشياء بالمتر 

والسنتمتر، ويحاول قياس 

اأشياء بالمتر والسنتمتر .

يحاول قراءة 

اأطوال اأشياء بالمتر 

والسنتمتر. .

الوعي بمفهوم 

الساعة  

التعرف اإلى اأجزاء 

الساعة

يميز عقربي الدقائق 

والساعات،  ويقراأ الزمن 

الذي تشير اإليه ساعة رقمية، 

ويرسم عقارب ساعة تدّل 

على وقت معين، ويعي 

العلاقة بين اليوم والساعة.  

يميز عقربي الدقائق 

والساعات، ويقراأ الزمن 

الذي تشير اإليه ساعة 

رقمية، ويطور قدراته 

في رسم عقارب ساعة 

تدل على وقت معين، 

ومعرفة العلاقة بين اليوم 

والساعة. 

يقراأ الساعة الرقمية، ويحاول 

تمييز عقربي  الدقائق 

والساعات. 

يحاول قراءة الساعة 

الرقمية. 

الوعي بمفهوم 

المجسمات

التعرف اإلى مفهوم 
المجسمات 
)ال�أسطوانة 
والمكعب(.

يميز المكعب وال�أسطوانة 

ويحدد عناصرهما ويعطي 

اأمثلة من البيئة. 

يميز المكعب 

وال�أسطوانةن ويطوّر 

قدراتة في تمييز 

عناصرهما، واإعطاء اأمثلة 

من البيئة.

يميز ال�أسطوانة والمكعب، 

ويحاول اإعطاء اأمثلة من 

البيئة. 

يحاول تمييز ال�أسطوانة 

والمكعب.
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جبر
اكتشاف ال

قاعدة نمط 

عددي

يكتشف قاعدة نمط 

ٍعددّي

يحلل نمطاً عددياً يتضمن 

اأعداداً ضمن  3منازل اأو 

كسور؛ ليكتشف قاعدته، 

ويكمله بدقة وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل  

نمطٍ عددّي يتضمن 

اأعداداً ضمن 3 منازل؛ 

ليكتشف قاعدته ويكمله.

يحاول اأن يحلل نمطاً 

عددياً يتضمن اأعداداً ضمن 

3 منازل، ول� يستطيع اأن 

يكتشف النمط اأو يكمل 

ال�أعداد الناقصة.

ل� يستطيع اأن يحلل اأو 

يكتشف قاعدة نمط 

عددي.

حل جمل 

مفتوحة

حل جمل مفتوحة 

على ال�أعداد

يحلل الجملة المفتوحة، 

ويجد المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد، ويفسر اإجابته.

يحلل الجملة المفتوحة 

ويجد المطلوب في 

مقارنة ال�أعداد، ويحاول 

اأن يفسر اإجابته.

يحاول اأن يحلل الجملة 

المفتوحة ول� يستطيع اأن 

يجد المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد. 

ل� يستطيع اأن يحلل 

الجملة المفتوحة اأو 

يحلها.

يحلل المعلومات لتحديد فهم مسالة عددية 

المعطيات التي يجب 

استخدامها،  وما هو 

المطلوب الذي يجب 

يجاده.  استخدام المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة العددية 

بلغته الخاصة، ويحدد 

المعطيات ويطور قدراته 

لتحديد المطلوب .

يواجه صعوبة في تحديد 

المعطيات وتحديد 

المطلوب. 

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .
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التخطيط للحل 

يحّدد العملية التي سنقوم 
بها ) جمع طرح ،وحقائق 
الضرب والقسمة،  والمقارنة 
اأو كلاهما ( ويضع مخطّطاً 
اأو اأكثر لحل المسالة قابلاً 
للتنفيذ، يتضمن مراحل 

الجمع والمقارنة، والجمع 
المتكرر والطرح المتكرر 
اأحياناً، وحقائق الضرب 
والقسمة ضمن العدد 5 .

يضع مخطّطاً لحل 

المسالة العددية قابلاً 

للتنفيذ ،يتضمن مراحل 

الجمع والجمع المتكرر، 

والطرح  والطرح 

المتكرر،  والمقارنة 

وحقائق الضرب والقسمة 

ضمن العدد 5 ، ويطور 

قدراته في وضع اأكثر من 

حل .

يضع مخطّطاً جزئياً لحل 

المسالة، يتضمن مراحل 

الجمع والطرح والمقارنة،  

ويبذل جهدا في حقائق 

الضرب والقسمة . 

ل� يمكنه التخطيط لحل 

مسالة حسابية تتعلق 

بالوعي بمفاهيم ال�أعداد 

والعمليات الحسابية عليها 

.

ينّفذ العملية الحسابية اعتماداً التوّصل للحل

على المعطيات والعملية التي 

قرر استخدامها، ويتوصل 

لحل دقيق وصحيح اأو اأكثر، 

موّضحاً مراحل الجمع والجمع 

المتكرر، والطرح والطرح 

المتكرر، وحقائق الضرب 

والقسمة ضمن العدد 5 

والمقارنة .

يتوصل لحل بعض 
المسائل الحسابية 

موّضحاً مراحل الجمع 
والجمع المتكرر، والطرح 
والطرح المتكرر، وحقائق 
القسمة والضرب ضمن 
5  والمقارنة، ويطور 

قدراته في التوصل لحل 
لجميع المسائل الحسابية 

.

يكتب حلاً لبعض المسائل 

الحسابية قد يكون صحيحاً، 

ويحاول التوّصل لحّل مسائل 

تتضمن مراحل حقائق 

الضرب والقسمة.

ل� يمكنه حل مسائل 

حسابية تتعلق بالوعي 

بمفهوم ال�أعداد والعمليات 

الحسابية عليها .
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الوعي 

بمفهوم 

التصنيف.

تصنيف 

مجموعة اأشياء 

وفق صفة 

معينة وقراءتها.

يصنف اأشياء وفق صفة 

اأو صفتين ويقراأها.

يصنف اأشياء وفق صفة معينة، 

ويطور قدراته في قراءتها.

يحاول تصنيف اأشياء وفق صفة 

معينة.

ل� يستطيع تصنيف 

اأشياء وفق صفة 

معينة.

الوعي 

بمفهوم 

البيانات.

تجميع بيانات 

بسيطة ويمثلها 

بجداول بسيطة 

ويقراأها.

يجمع بيانات بسيطة، 

وينظمها ويمثلها في 

جداول بسيطة ويقارن 

بينها ويفسرها.

يجمع بيانات بسيطة وينظمها، 

ويطور قدراته في تمثيلها في 

جداول بسيطة، والمقارنة بينها 

وتفسيرها

يحاول جمع بيانات وتمثيلها في 

جداول بسيطة.

ل� يستطيع جمع 

بيانات وتمثيلها في 

جداول بسيطة.
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الصف: الثالث                       الوحدة: ال�أولى                        عنوان الوحدة: ال�أعداد ضمن 9999                         عدد الحصص المتوقعة: ١٨        

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد ضمن ٩٩٩٩ �أعداد ضمن ٩٩٩٩ال ابة ال �أعداد لغاية ٩٩٩٩ قراءة وكت ال
ابة. كمفهوم وعّد وقراءة وكت

�أعداد ضمن  ابة ال مراجعة في قراءة وكت
ناء عليها  ب ١٠٠٠ من خلال اللعب وال

للوصول للعدد ٩٩٩٩.

ابة  اأنشطة ورسوم يتم من خلالها كت
�أرقام. ال �أعداد ب ال

تمارين ومسائل تركز على قراءة 
�أعداد. ابة ال وكت

تمثيل اأعداد مثل: 35٠٠ ، 5٧٠٠، 
٩٩٠٠ على خط اأعداد مدرج 

�ف.  �آل ال ب

ية. ية لعدد القيمة المنزل زل اإيجاد القيمة المن
ضمن ٩٩٩٩.

ابة العدد بالصورة الموسعة  كت
وبالصورة المختصرة.

ية لعدد  القيمة المنزل
معطى. 

لاأعداد  الصورة الموسعة ل
ضمن ٩٩٩٩.

لاأعداد  استخدام تمثيلات متنوعة ل
المكونة من 5 منازل  كالمعداد اأو 
�هتمام الخاص  لوحة المنازل مع ال
�أعداد ١٠٠٠، ٢٠٠٠، ...، ٩٠٠٠  ال ب

اأنشطة تتضمن التحويل من الصورة 
تركيز على  المختصرة للموسعة مع ال

النقد في ذلك.

تمارين ومسائل تركز على:
قراءة اأعداد ممثلة بلوحة المنازل 

�أعداد  ال تها ب اب اأو المعداد وكت
والكلمات.

ية بالصورة  زل ربط القيمة المن
الموسعة للعدد وبالعكس.

حساب عدد المئات اأو العشرات 
�ألوف في اأعداد معطاة.  اأو ال

اأمل الذاتي: اأستطيع  ت مذكرة ال
ابة  �أرقام من ٠-٩ لكت استخدام ال

اأعداد حتى............
لتمرن على......... اأحتاج ل
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�أعداد  المقارنة بين ال
ضمن ٩٩٩٩.

�أعداد. مقارنة ال
ا اأو  �أعداد تصاعدًي ترتيب ال

ا. ًي ازل ن ت

المقارنة بين عددين ضمن  
٩٩٩٩

ترتيب التصاعدي  ال
نازلي. ت وال

اأحجار  البطاقات وب استخدام اللعب ب
نرد اأو المكعبات المرقمة مثلا  ال

ًلتكوين اأكبرعدد واأصغر عدد من 5 
منازل.

�ألوان والنقد  استخدام الرسومات وال
يبها. رت �أعداد وت للمقارنة بين ال

ية  ات مسائل في سياقات حي
مثلاً: قراءة جدول يتضمن اأعداد 

ثالث في عدة  طلبة الصف ال
يبهم  رت ية وت ن محافظات فلسطي

اً. ي ازل ن اً اأو ت تصاعدي
مسائل تتضمن استخدام 

�إشارات )<،>،=( للمقارنة بين  ال
�أعداد. ال

تقريب. �أعداد.ال �أعداد تقريب ال استخدام خط ال
لتقريب. ل

�أعداد ضمن ٩٩٩٩       تقريب ال

تقريب  �أعداد ل اأنشطة تركز على خط ال
�أعداد.  ال

تدريبات متنوعة على تقريب 
العدد.

تقدير. تقريب هو جزء من ال ال
تقريب للعدد  ويكون ال

تقدير للعملية وال
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الصف: الثالث                    الوحدة: الثانية                    عنوان الوحدة: جمع وطرح ال�أعداد ضمن  9999                عدد الحصص المتوقعة: ١٨          

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

جمع عددين ضمن 
٩٩٩٩

اإجراء عملية 
جمع عددين.

جمع عددين ضمن 
٩٩٩٩ دون حمل ومع 
الحمل لمرتين على 

�أكثر. ال
حل مسائل كلامية 

على الجمع.

اً  ي األعاب تتطلب جمع عددين ذهن
راتيجية التوصل اإلى  وتفسير است

تقريبي. الجواب الدقيق اأو ال
تمثيلات متنوعة لعملية الجمع   من 
�آتي: الجمع   التسلسل ال 3-4 منازل وب

دون حمل ضمن 4 منازل، ومن ثم 
نتين. الحمل لمرة واحدة، ثم اث

مسائل وتمارين كافية للممارسة على الجمع  العمودي 
�أفقي، والتحقق من الحل. وال
مسائل كلامية على الجمع.

اة الطالب تعبر عن  ابة مسائل كلامية من واقع حي كت
راتيجيات متنوعة. عملية الجمع وتحل باستخدام است

تقييم الذاتي بمسمى ”مذكرات الرياضيات  استخدام ال
يوم؟     يومية” وتتضمن اأسئلة للطالب مثل: ماذا تعلمت ال ال

اإجراء عملية طرح عددين.
طرح عددين.

طرح عددين ضمن 
٩٩٩٩ دون استلاف 

ومع استلاف لمرتين 
�أكثر. على ال

حل مسائل كلامية 
على الطرح.

اً  ي األعاب تتطلب طرح عددين  ذهن
راتيجية التوصل اإلى  وتفسير است

تقريبي. الجواب الدقيق اأو ال
تمثيلات متنوعة لعملية  الطرح 

يز  باستخدام المعداد اأو مكعبات دن
نقود وتوسيعهما من 3-4 منازل  اأو ال

�آتي: التسلسل ال وب

مسائل وتمارين كافية لممارسة على الطرح العمودي 
�أفقي، والتحقق من الحل. وال

تقييم الذاتي بسمى ”مذكرات الرياضيات  استخدام ال
يوم؟   يومية” وتتضمن اأسئلة للطالب مثل: ماذا تعلمت ال ال

تعلم اأو تجرب اأكثر؟ ماذا اأحببت؟ على ماذا تريد اأن ت

الطرح ضمن 4 منازل دون 
�ستلاف لمرة  ال استلاف ثم ب
�أكثر.  واحدة اأو مرتين على ال

استخدام التمثيلات 
المختلفة للتحقق من  
الحل من خلال العلاقة 
العكسية بين عمليتي 

الجمع والطرح.
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الصف: الثالث                     الوحدة: الثالثة                          عنوان الوحدة: ال�أعداد ضمن 999999                  عدد الحصص المتوقعة: ٢١      

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد ضمن  ال
.٩٩٩٩٩

�أعداد  ابة ال قراءة وكت
ضمن ٩٩٩٩٩٩.

التحويل من الصورة 
الرمزية اإلى الصورة 
ية وبالعكس. اب الكت

اكتشاف قاعدة  اأنماط 
عددية واإكمالها.

تكوين مسائل عملية.

حل مسائل عملية من 
خطوة واحدة.

�عداد  ابة ال عّد وقراءة وكت
ضمن ٩٩٩٩٩٩ والتحويل من 

ابة العدد  الرموز اإلى كت العدد ب
والعكس.

رسومات واأنشطة تركز على استخدام 
�أعداد  يز في تمثيل ال ن مكعبات دي
الرموز والكلمات. تها ب اب ومن ثم كت

ابة  اأنشطة ورسوم يتم من خلالها كت
�أرقام. ال �أعداد ب ال

ابة  اأنشطة ورسوم يتم من خلالها كت
�أرقام. ال �أعداد ب ال

�أعداد في تمثيل  استخدام خط ال
�أعداد ضمن ٦ منازل. ال

ابة  تمارين ومسائل تركز على قراءة وكت
�أعداد. ال

مسائل تتطلب اإكتشاف النمط واإكماله. 

تمثيل اأعداد على خط اأعداد مدرج بعشرات 
�ف.  �آل ال

مشروعي: من خلال نماذج لرسومات يتم 
�ف يضعها الطالب  �آل ال تبع اأعداد ب خلالها ت
ينها للحصول  وفق ترتيب معين والتوصيل ب

على شكل مثل شجرة، سفينة، حيوان. 
لعرضها اأمام الطلبة ووضعها في ملف 

نجاز. �إ ال

ية  زل القيمة المن
والصورة الموسعة 

للعدد.

ابة العدد بالصورة  كت
الموسعة وبالعكس.

تحديد القيمة 
ية. المنزل

الصورة الموسعة لعدد ضمن 
�ألوف. مئات ال

ية في عدد  القيمة المنزل
معطى.

اإيجاد منزلة مفقودة في عدد.

لاأعداد  استخدام تمثيلات متنوعة ل
�هتمام  المكونة من 5 منازل مع ال
�أعداد ١٠٠٠٠ ، ٢٠٠٠٠ ،  ال الخاص ب

�أعداد المشتملة على  ...، ٩٠٠٠٠ وال
اأصفار لتمثيل اأعداد ضمن 5 او ٦ 

منازل.

اإعطاء تدريبات متنوعة لتوضيح 
الصورة الموسعة.

تمارين ومسائل تركز على:
قراءة اأعداد ممثلة بلوحة المنازل اأو 

�أعداد  ال تها ب اب يز وكت المعداد اأو مكعبات دن
والكلمات.

ية بالصورة الموسعة للعدد  زل ربط القيمة المن
وبالعكس.

�ألوف اأو  �ألوف اأو ال حساب عدد عشرات ال
المئات اأو العشرات في اأعداد معطاة.

ابة اأكبر عدد اأو اأصغر عدد ممكن من  كت
اأرقام معطاة. 
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�أعداد   مقارنة ال
وتقريبها.

�أعداد. مقارنة ال
ا  �عداد تصاعدًي ترتيب ال

اً. ي ازل ن اأو ت
�أعداد. اإكمال  تقريب ال

نمط عددي.

المقارنة بين عددين ضمن 
.١٠٠٠٠

نازلي ت ترتيب التصاعدي وال ال
�أعداد ضمن ١٠٠٠٠  تقريب ال

�أقرب عشرة، اأو مئة، اأو األف.  ل
الحد اللاحق في النمط، 
الحد المعين في النمط، 

اإكمال نمط عددي بسيط.

اأحجار  البطاقات وب استخدام اللعب ب
نرد او المكعبات المرقمة مثلا  ال

ًلتكوين اأكبرعدد واأصغر عدد من 5 
منازل.

�ألون والنقد  استخدام الرسومات وال
يبها. رت �أعداد وت للمقارنة بين ال
�أعداد  اأنشطة تركز على خط ال

�أقرب ١٠، ١٠٠،  تقريب اأعداد ل ل
كمال انماط عددية  �إ تدريبات ل

زيادة/ النقصان ٢،  بحيث تكون ال
١٠، ٢٠، ١٠٠  ... ١٠٠٠٠،١٠٠٠ ،5

ية مثلاً: قراءة جدول  ات مسائل في سياقات حي
ثالث في عدة  يتضمن اأعداد طلبة الصف ال
اً اأو  يبهم تصاعدي رت ية وت ن محافظات فلسطي

اً. ي ازل ن ت
�إشارات  مسائل تتضمن  استخدام ال

)<،>،=( للمقارنة بين اأعداد.
�أقرب  تدريبات متنوعة على تقريب العدد  ل
عشرة او مئة اأو األف. تمارين تتضمن اأنماط 

عددية واإكمالها.

الصف: الثالث                        الوحدة: الرابعة                        عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ١               عدد الحصص المتوقعة: ١٨ 

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى  الشعاع والخط الشعاع والمستقيم
المستقيم ورسمهما.

مفهوم الشعاع والمستقيم والقطعة 
المستقيمة.   

تسمية المستقيم ، والقطعة 
المستقيمة والشعاع.

رسم الشعاع والمستقيم بالمسطرة

اأشكال ورسومات تعبر عن الشعاع والمستقيم 
ينهما. يز ب تمي وال

الرسم بالمسطرة. تكوين قطع مستقيمة واأشعة ب

تدريبات على رسم 
المستقيم والشعاع والقطعة 

ينها  يز ب تمي المستقيمة وال
ضمن اأشكال مختلفة.
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زاوية الزاوية واأنواعها التعرف اإلى مفهوم ال
كشعاعين.

زاوية. مفهوم ال
زاوية. عناصر ال
 اأنواع الزوايا.

زاوية القائمة. زاوية مع ال مقارنة ال
زاوية الحادة، القائمة، المنفرجة،  ال

المستقيمة.

لثية من عيدان والحديث عن  عمل اأشكال مث
�نطلاق اإلى  اته ومنها ال شكل المثلث ومكون

زاوية واأنواعها.  مفهوم ال
ا قائمة من خلال طي الورق، اأو قص  تكوين زاوي

مربعات اأو اأشكال هندسية اأخرى.
ا اأخرى )اأكبر  زاوية القائمة لقياس زواي -استخدام ال

من، اأصغر من، تساوي، تمثل قائمتان(.
ا المرسومة اإلى  زواي  تصنيف مجموعة من ال
حادة، منفرجة، قائمة، مستقيمة من خلال 

زاوية القائمة. المقارنة مع قياس ال
رسم زوايا حادة، منفرجة، قائمة، مستقيمة.

مهام تتطلب رسم زوايا 
اأشكال مختلفة وبقياسات  ب

مختلفة وتحديد نوعها 
زاوية القائمة. ال قياساً ب

لزوايا في  المقارنة ل
هذه المرحلة مع 

زاوية القائمة.  ال

المستطيل و 
المربع.

يز المربع ورسمه. تمي
يز المستطيل ورسمه.  تمي

المربع  وخصائصه من حيث 
ا. �ضلاع والزواي ال

رسم المربع على شبكة مربعات.
المستطيل وخصائصه من حيث 

�ضلاع والزوايا. ال
 رسم المستطيل على شبكة 

مربعات.

اأشكال من واقع الطالب تمثل مربعات 
يز  لتمي �أسئلة ل ومستطيلات ونقاش من خلال ال

ينها. ب
رسم مربعات ومستطيلات على شبكة مربعات 

الرموز. اأوضاع متنوعة وتسميتها ب ب
رسم مسار حركة نقطة على شبكة مربعات 

بحيث تحقق شروطاً محددة للحركة.
وصف مسار واأكثر يلزم للوصول اإلى نقطة من 

نقطة معطاة.

اأشكال لمربعات 
اأوضاع  ومستطيلات ب

يز  تمي مختلفة تتطلب ال
ينها.  ب

تدريبات تتطلب رسم 
اأبعاد  مربعات ومستطيلات ب

مختلفة.
ية تتطلب  ت ي مهمات ب

�أسطح مربعة  تصوير اأشكال ل
اأو مستطيلة ونقاشها اأمام 

الطلبة.

كل مربع مستطيل. 

تحديد نوع المثلث من المثلث.
حيث زواياه.

نوع المثلث من حيث زواياه. 
المثلث الحاد الزوايا. 
زاوية. المثلث القائم ال
زاوية. المثلث المنفرج ال

�أنواع . �أشكال لمثلثات تحوي كافة ال  تدريبات ومسائل.عرض ال
تمارين تتطلب اإحضار  

مثلثات مختلفة من الورق 
وتحديد نوعه.
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بيانات                                  عدد الحصص المتوقعة: ١٠           الصف: الثالث                       الوحدة: الخامسة                          عنوان الوحدة: ال

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

بيانات وتمثيلها   ال
بالصور.

انات محددة في  ي تنظيم ب
جداول بسيطة بالصور.

انات في رسوم واأشكال  ي ب تمثيل ال
وصور وجداول.

يلها  انات وتمث ي ب مراجعة حول قراءة ال
برسوم اأو صور اأو في جداول بسيطة.

اة  انات لها علاقة بحي ي تقديم ب
الطالب، ويطلب تنظيمها في جدول.

ئتها” من  تكوين جداول اأو “تعب
ياني للمعطيات. تمثيل ب

مقارنة عناصر “اأكبر، اأصغر” ممثلة 
اً. ي ان ي ب

ملاحظة اأنماط بسيطة في التمثيل 
زيادة، النقص من  ياني مثلاً ال ب ال

تمثيلات  خلال اأسئلة تتضمن هذه ال
تغيرات التي تطراأ على العناصر. وال

انات  ي مشروع الطالب: جمع ب
اته  حول الطالب من واقع حي

بويبها في جدول. وت
نتاج  تمارين تتطلب است

معلومات من جداول معطاة 
ضمن عمل فردي ومجموعات.

حل مشكلات )مثلاً: مقدار 
زيادة( باستخدام  الفرق اأو ال
المعلومات الممثلة في  
ية  ان ي ب الجداول والرسوم ال

�أعمدة(. كال
�أعمال الفردية والجماعية  رصد ال

نجاز. �إ في ملفات ال

بيانات  تمثيل ال
بالجداول.

يلها  انات وتمث ي جمع ب
باستخدام الجداول.   

انات تم وضعها  ي تفسير ب
في جداول بسيطة.
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الصف: الثالث                     الوحدة: السادسة                   عنوان الوحدة: الجمع والطرح ضمن 99999               عدد الحصص المتوقعة: ١٨

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد.الجمع.    جمع ال
تكوين مسائل عملية 

على الجمع.
حل مسائل عملية من 

خطوة واحدة.

الجمع ضمن ٩٩٩٩٩ دون حمل 
وبحمل.

اأنماط على عملية الجمع.

اأمثلة متعددة تتطلب الربط بين 
ة اأو  �أعداد من منزل عمليات جمع ل

�عتماد على  ال مضاعفات العشرة منها ب
�أنماط مثلاُ:  ال

٧ + 3 و ٧٠ + 3٠ و ٧٠٠ + 3٠٠ و ٧٠٠٠ 
+ 3٠٠٠ و ٧٠٠٠٠ + 3٠٠٠٠ 

اً  ي األعاب تتطلب جمع عددين ذهن
راتيجية التوصل اإلى الجواب. وتفسير است

تمثيلات متنوعة لعملية الجمع 
ز اأو  ي باستخدام المعداد اأو مكعبات دن

النقود ضمن 5 منازل بحيث يتم البدء 
بالجمع العمودي دون حمل ضمن 5 

منازل، ومن ثم الحمل لمرة واحدة، ثم 
الحمل مرتين.

اة الطالب باستخدام  مسائل من واقع حي
�أكثر من عدد مع  الرسم على عملية الجمع ل

ار العملية. ي تفسير سبب اخت

تمارين على عملية الجمع تتطلب 
ناتج  اكتشاف النمط في التوصل اإلى ال

ثم التحقق من الحل.
تكوين مسائل كلامية على عملية 

الجمع وحلها.
مشروع فردي اأو جماعي: مثل جمع 

انات عن سكان مدن  وقرى مختارة  ي ب
في فلسطين.
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طرح عددين.الطرح.  
توظيف العلاقة 

العكسية بين الجمع 
والطرح.

ية  ات حل مشكلات حي
على عملية الطرح.

تكوين مسائل تتطلب 
عملية الطرح حتى 

ها. ٩٩٩٩٩ وحلّ

الطرح ضمن ١٠٠٠٠٠ دون 
�ستلاف استلاف اأو مع ال

�أعداد  خصائص جمع وطرح ال
ضمن ١٠٠٠٠٠

التحقق من عملية الطرح من 
خلال الجمع.

لتعبير عن مفهوم  استخدام اأمثلة من الواقع ل
الطرح مثلاً: ما الفرق بين عددين معطيين.
اأعداد  وبكم يزيد عدد عن اآخر مع البدء ب

التدريج. بسيطة ثم زيادتها ب
اأمثلة على الطرح العمودي  ضمن 

١٠٠٠٠٠ دون استلاف ومع استلاف ) مرة 
واحدة ومرتين( مرفقة بتمثيلات متنوعة 

�أجسام الحسابية،  مثل المعداد، ال
تمثيلات والمواد الحسية  وغيرها من ال

وعرض تمارين عددية مجردة للمران.
اأمثلة وتدريبات تتطلب توظيف العلاقة بين 

الجمع والطرح.

تمارين متنوعة على عملية الطرح 
�أفقي والعمودي. ال

اة الطالب  تكوين مسائل من حي
تتطلب عملية طرح وطرحها.

ير في مسائل كلامية عن مسائل   تعب ال
الرموز. ب

مسائل على الطرح تتطلب التحقق من 
الحل.

تية. ي وظائف ب

تقدير ناتج عمليتي التقدير ١
جمع اأو طرح.

تقدير ناتج عمليتي  جمع اأو 
طرح ضمن ٩٩٩٩٩ من خلال 

تقريب. ال

�أقرب١٠٠،١٠، ١٠٠٠،  تقريب اأعداد ل اأمثلة ل
١٠٠٠٠ واستخدامها في تقدير ناتج عمليتي 

الجمع او الطرح.

تمارين ومسائل على تقدير ناتج 
عمليتي الجمع والطرح، واستخدام 
�ختلاف  �أقران لملاحظة ال تقييم ال

تائج تقدير ناتج عمليتي الجمع  في ن
ناتج  ال ينهما، ومقارنة ذلك ب والطرح ب

الحقيقي.
مسائل كلامية على الجمع والطرح 

من واقع الطالب تتطلب تقدير ناتج 
عمليتي الجمع اأو الطرح.
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تقدير ناتج عمليات التقدير ٢
جمع وطرح محددة.

تقدير ناتج عمليتي الجمع اأو 
�أقرب منزلة محددة. الطرح ل

مسائل وتمارين.
مسائل على تقدير عمليات الجمع 

والطرح تتطلب العمل في مجموعات 
تغذية الراجعة. �أقران وتقديم ال تقييم ال

تية. ي وظائف ب

خواص عملية 
الجمع. 

التعرف اإلى خاصية 
تبديل. ال

 � اأي ترتيب ل جمع عددين ب
ناتج، معنى الخاصية  يؤثر في ال

لية. تبدي ال

تمارين للتحقق من الخاصية.اأنشطة تعزز المفهوم.

الصف: الثالث                     الوحدة:  السابعة                            عنوان الوحدة: الضرب                           عدد الحصص المتوقعة:  ١٨

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

التعرف اإلى حقائق الضرب.جداول الضرب
تكوين جداول الضرب.

يضرب عددين.
التعرف اإلى حقائق الضرب 

العدد ١ بالصفر، وب
حل مشكلات رياضية 

بخطوة واحدة تتطلب عملية 
الضرب.

ير بالكلمات عن مسائل  تعب ال
الرموز. رياضية معطاة ب

 الضرب كجمع متكرر.
مفهوم عملية الضرب. ضرب 
اأي عدد من ١-٩ في ٢، 3، 

5 ،4
لاأعداد: ٢،   جداول الضرب ل

5 ،4 ،3
العدد الصفر. خاصية الضرب ب

العدد ١  خاصية الضرب ب
تبديل. خاصية ال

مراجعة في مفهوم الضرب كجمع متكرر اأشياء 
منفصلة واأخرى متصلة من خلال التمثيلات 

المختلفة.
مراجعة حقائق الضرب حتى 5×5 

استخدام تمثيلات شبكة المربعات تمرينات 
تقان حقائق الضرب. �إ ل

تقان خوارزميات الضرب. �إ تمرينات واألعاب ل
مشكلات تتضمن الضرب مثل جمل مفتوحة 

واألغاز.
استعمال شبكة المربعات في توضيح خصائص 

تبديل. ال
�أنماط في حقائق الضرب،  اأمثلة وتدريبات ل
نواتج وتوظيفها في حفظ الحقائق، واإيجاد ال

مسائل على عملية الضرب.

مسائل وتدريبات.
اإكمال مربعات لجداول 

الضرب.
-اإكمال فراغات يكون فيها 
المضروب فيه اأو المضروب 

�ً وناتج الضرب معلوم. مجهول
مسائل تتطلب اكتشاف نمط 

لجداول ضرب واستكمالها.
حل مشكلات رياضية على 

عملية الضرب.
 مسابقات لحقائق الضرب.

اأمل الذاتي. ت سجل ال
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حفظ حقائق الضرب.الضرب
تكوين جداول الضرب.

ضرب عددين.

لاأعداد ٦-٩ جداول الضرب ل
جدول الضرب للعدد ١٠

ضرب العدد ١٠ في مضاعفات 
العدد ١٠٠.

اإيجاد حاصل ضرب عددين 
ضمن الحقائق.

خصائص عملية الضرب.

اة الطالب  يقية من واقع حي مسائل عملية تطب
تتطلب عملية ضرب. 

 توسيع مفهوم الضرب ليشمل جداول الضرب ٦-٩ 
الرسم. باستخدام المحسوسات والتمثيل ب

 رسومات تعبر عن كل جدول وربطها بعملية 
الضرب.

كمال  �إ استخدام تمثيلات شبكة المربعات ل
حقائق الضرب.

تقان خوارزميات الضرب. �إ تمرينات واألعاب ل
مشكلات تتضمن الضرب مثل جمل مفتوحة  

واألغاز
استعمال شبكة المربعات في توضيح خاصية  

تبديل. ال
اأمثلة تتطلب اكتشاف اأنماط في حقائق الضرب، 

نواتج. وتوظيفها في حفظ الحقائق، واإيجاد ال

الممارسة والتكرار من خلال 
ية  تمارين ومسائل متنوعة وغن
التمثيلات. تمارين تتطلب  ب

اأكثر من  اإكمال جداول ضرب ب
صورة.

تعبير عن  مسائل تتطلب ال
الرسم. التمثيل ب عملية ضرب ب

تية. ي واجبات ومهام ب

دمج تدريبات خاصة  
بما سبق تعلمه في 

الجمع والطرح.
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الصف: الثالث                         الوحدة: الثامنة                               عنوان الوحدة: القسمة                           عدد الحصص المتوقعة: ١4            

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد ناتج قسمة اأعداد  القسمة ١.
على ٢، 3، 4، 5 )دون 

باٍق(.
توظيف العلاقة العكسية 

بين الضرب والقسمة. 
حل مشكلات بخطوة 
واحدة من واقع الطالب 

على القسمة.

مفهوم عملية القسمة.
العلاقة بين عملية الضرب 

وعملية القسمة
اإيجاد ناتج قسمة عدد على عدد 

بدون باق.
اأنماط عددية على القسمة.

مراجعة في حقائق الضرب واستخدامه للتوصل اإلى 
ناقص مثلاً: القسمة عن طريق اإكمال العدد ال

 ٢4 = × 3
الرسومات لمراجعة مفهوم  اأمثلة عملية وتمثيل ب

�أشياء منفصلة  القسمة  بكونها عملية طرح متكرر ل
في مجموعة، اأو عملية توزيع، اأوعدد مرات احتواء 

المقسوم للمقسوم عليه.
تقان  �إ استخدام تمثيلات شبكة المربعات تمرينات ل

حقائق القسمة.
مشكلات تتضمن القسمة مثل جمل مفتوحة واألغاز.

اكتشاف اأنماط في حقائق القسمة، وتوظيفها في 
نواتج حفظ الحقائق، واإيجاد ال
مسائل على عملية القسمة.

تدريبات على الضرب 
والقسمة.

تكوين مسائل  كلامية 
وحلها باستخدام 

راتيجيات الضرب  است
والقسمة.

ابة مسائل يتطلب حلها  كت
عملية ضرب اأو قسمة.
يومية. مذكرة الطالب ال

مسائل تتطلب اكتشاف 
تية. ي النمط واإكماله. مهام ب

اإيجاد ناتج قسمة عدد  القسمة ٢.
اٍق على عدد دون ب

قسمة اأعداد على : ٦، 
 ٩ ،8 ،٧

 حل مشكلات على 
عمليتي الضرب 

والقسمة.

علاقة القسمة بالضرب كعملية 
عكسية.

قسمة عددين )دون باٍق(  ضمن 
.٩٩

يلاتها من واقع حياة  يقية مع تمث مسائل عملية تطب
الطالب تتطلب عملية قسمة بمفاهيمه كافة.

توسيع مفهوم القسمة دون باق ليشمل نواتج ضرب 
اأعداد حتى ٩٩

 اأمثلة واأنشطة تساعد على التوصل على العلاقة بين 
عمليتي الضرب والقسمة.

تمارين وتدريبات.
اأسئلة تتطلب تغيير كلمات 
اأو اأرقام لعمل قصة لمساألة.

ابة مسائل تعبر عن  كت
عملية القسمة وحلها.

تية. ي مهام وواجبات ب

اأمثلة تساعد على التوصل على اكتشاف قاعدة توظيف القسمة على العدد ١٠. القسمة على العدد ١٠.
لية القسمة على ١٠. اب ق

يز  تمي تمارين ومسائل ل
�أعداد القابلة للقسمة على  ال
١٠ مع اإعطاء تفسير لذلك.
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الصف: الثالث                        الوحدة: التاسعة                             عنوان الوحدة: الكسور المتكافئة                      عدد الحصص المتوقعة: 9         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

الكسور المتكافئة 
ومقارنتها.

التعرف الى مفهوم 
الكسور العادية

التعرف الى مفهوم 
الكسور المتكافئة.

اإيجاد الكسور المكافئة 
لكسر معطى.
مقارنة كسور.

مفهوم الكسر العادي، قيمة كسر عادي 
من اشياء متصلة او منفصلة 

مفهوم الكسور المتكافئة )التي مقاماتها 
اقل من او يساوي ١٠(

تمثيلات الهندسية للكسور. استخدام ال
مقارنة وترتيب كسور مقاماتها اأقل من 

او يساوي ١٠ بحيث تكون لها مقامات 
متساوية اأو مقام اأحدهما مضاعف 

�آخر )من خلال لوحة الكسور(. للمقام ال

ير  لتعب  استخدام المحسوسات ل

عن الكسور المتكافئة.

�أجزاء الممثلة  نشاطات تظليل ال

لكسر »الكسر كجزء من 

مجموعة عناصر متمايزة«.

ربط المجموعة الممثلة للكسر 

برمز الكسر.

مقارنة كسرين باستخدام المواد 

الحسية وشبه الحسية 

مقارنة كسرين بسيطين مثل 

١ باستخدام الكسور 
3

 ، ١
٢

المتكافئة.

ترتيب مجموعة من الكسور 

باستخدام المواد الحسية.

ترتيب مجموعة من الكسور 

البسيطة معطاة بشكل مجرد.

تمارين وتدريبات على الكسور 
العادية.

تمارين وتدريبات على الكسور 
المتكافئة.

يقية على الكسور  مهام تطب
المتكافئة من خلال رسومات 

اأو تطبيقات عملية.
حل مشكلات تتطلب المقارنة 

وترتيب الكسور.
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الصف: الثالث                   الوحدة: العاشرة                            عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                     عدد الحصص المتوقعة: ٢٠      

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى المجسمات المجسمات.
رباعي  المخروط والهرم ال

القائم.

رباعي  المخروط،عناصر المخروط، الهرم ال
القائم، عناصر الهرم.

مراجعة في مجسمات مرسومة واأشكالها 
وتسميتها.

التعرف اإلى مسميات المخروط والهرم 
رباعي القائم مع تحديد عناصر كل  ال

منهما.

مشروع الطالب: تكوين 
مجسم  باحضار  شبكته 
ومناقشة ذلك اأمام الطلبة.

شبكة مكعب جاهزة. 

استخدام وحدات الكتل  القياس.
ارية. المعي

الدقائق. قراءة الساعة ب

المقارنة بين وحدات قياس الطول )المتر، 
السم، الملم(.

�أوزان بواسطة  المقارنة المباشرة بين ال
ميزان.

وحدات قياس الكتلة:  )الكغم، غم(.
انير،  نار، قرش، عشرة دن العملة: دي

ارًا. ن خمسون دي
اتية. استخدام العملات في مواقف حي

وحدات الساعة: دقيقة.
المقارنة بين اأوقات معطاة بطرق مختلفة 
باستخدام وحدات الوقت: الساعة ونصف 

الساعة والدقائق.
استخدام الساعة والدقائق في قياس الوقت 

اتية. في مواقف حي

تحديد اأداة قياس الطول الملائمة لقياس 
اأطوال متنوعة مثل: طول الملعب 

والطاولة والغرفة والدفتر والمسافة بين 
نتين. مدي

�إجراء القياس بدقة  استخدام المسطرة ل
)السم والملم(.

استخدام اأدوات القياس المختلفة لقياس 
اأطوال متنوعة.

�إيجاد اأوزان  استخدام الميزان ذي الكفتين ل
اأجسام.

قراءة الساعة بدقة من رسوم معطاة بحيث 
� ربع ، وثلث  تشمل )وربع ، ونصف، اإل

� ثلث(. واإل
تدريبات لقراءة الساعة بالساعات والدقائق 

اأكد باستعمال الساعة الرقمية. ت وال

تمارين وتدريبات على 
اأدوات القياس والتحويل 

ينها. ب
تطبيقات عملية على 

القياس.
اء  مشروعي: تصوير اأشي

من البيت وقياسها، 
والمقارنة بين قياسات 

�أدوات  الطلبة المختلفة وال
المستخدمة ومناقشتها.

 تدريبات على قياس 
الساعة.

�شارة الى عملة  ال
الشيكل وتقديمها 

بشكل مناسب 
للسياق.
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تعرّف مفهوم مساحة المساحة.
اأشكال محددة بعد 

ّالوحدات المربعة
تقدير مساحات محددة 

على شبكة المربعات.

المساحة بعدّ الوحدات المربعة التي 
يغطيها الشكل.

�شكال هندسية بسيطة. تقدير المساحة ل

تطبيقات عملية حول مفهوم المساحة 
اة الطالب. من واقع حي

قياس المساحة من خلال اأشكال مرسومة 
ينها. على ورق مربعات والمقارنة ب

مساحة نصف الشكل +نصف الشكل 
�نعكاس لشكا مبسط. �عطاء معنى ال ل

�إيجاد مساحة  تدريبات ل
اأشياء على شبكة 

المربعات.
مهام تتطلب عمل قياسات 

�أشياء من الواقع وتقدير  ل
مساحتها.

 التعرف اإلى محيط المحيط.
اأشكال منتظمة مرسومة 

على شبكة المربعات 
بعدّ وحدات اأطوال 

اأبعادها.

�أشكال منتظمة بعدّ وحدات  المحيط ل
اأبعادها ومحيطات اأشكال منتظمة 

معطاة.

لتعرف على مفهوم  استخدام الخيط ل
المحيط وقياسه.

 رسومات توضح مفهوم المحيط وكيفية 
قياسه.

استخدام شبكة المربعات واأدوات الرسم 
الهندسي كالمسطرة لقياس اأطوال اأشكال 

هندسية واإيجاد محيطاتها.

تدريبات على قياس اأطوال 
�أشكال هندسية معروفة  ل

واإيجاد محيطها.
 مشروعي: عمل اأشكال 

هندسية من اأسلاك 
وقياس محيطها والمقارنة 
�أشكال المختلفة  بين ال

ومحيطاتها.
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للّصّف الثّالث ال�أساسّي

مؤّشر ال�أداءالمعيارالمجال
نجاز مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليّا

عم
وال

د 
دا

أع �
ال

- الوعي بمفهوم 

ال�أعداد ضمن 

خمس منازل.

 ُيمثّل ال�أعداد 

ضمن خمس 

منازل.

يمثل ال�أعداد ضمن 

خمس منازل على لوحة 

المنازل والمجّسمات 

الحسابية )شبه 

المحسوس( موضحاً 

مكوّناتها.

يمثّل ال�أعداد ضمن خمس 

منازل على لوحة المنازل 

والمجّسمات الحسابية )شبه 

المحسوس(، ويطور قدراته 

في تمثيل ال�أعداد موّضحاً 

مكوّناتها.

يمثل ال�أعداد ضمن خمس 

منازل على لوحة المنازل 

دون المجّسمات الحسابيّة 

)شبه المحسوس( ويحاول 

تمثيل بعض ال�أعداد حسب 

مكوّناتها.

يمثّل ال�أعداد 

ضمن٩٩فقط.

 يقراأ ال�أعداد 

ضمن خمس 

منازل.

يقراأ بطلاقة جميع ال�أعداد 

ضمن خمس منازل .

يطوّر قدراته في قراءة 

ال�أعداد ضمن خمس منازل.

يحاول قراءة ال�أعداد ضمن 

خمس منازل ، قد يخطئ 

في بعض المنازل.

يخطئ في قراءة 

ال�أعداد حسب 

المنازل.

- كتابة ال�أعداد 

ضمن خمس منازل 

بالكلمات والرموز 

بصورة صحيحة .

يكتب ال�أعداد 

ضمن خمس 

منازل بالكلمات 

والرموز.

يكتب جميع ال�أعداد 

ضمن خمس منازل 

بالكلمات والرموز مع 

اإتقان كامل للمنازل.

يكتب اأعداداً ضمن خمس 

منازل بالكلمات والرموز، 

ويطوّر قدراته في كتابة 

ال�أعداد التي في بعض 

منازلها اأصفار.

يحاول كتابة بعض ال�أعداد 

ضمن خمس منازل 

بالكلمات والرموز ويخطئ 

في بعض المنازل.

يكتب بعض 

ال�أعداد ضمن ٩٩ 

بالكلمات والرموز .
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- يكتب الصورة 

الموّسعة للاأعداد 

ضمن خمس 

منازل.

يكتب ويقراأ القيمة المنزلية 

ل�أّي رقم ضمن خمس 

منازل، ويفسرها ويكتب 

العدد بالصورة الموسعة.

يكتب ويقراأ القيمة المنزلية 

ل�أّي عدد ضمن خمس 

منازل، ويطور قدراته في 

تفسيرها، وكتابة العدد 

بالصورة الموسعة.

يكتب ويقراأ القيمة المنزلية 

ل�أي عدد ضمن خمس 

منازل، ويحاول تفسيرها، 

ويخطئ في كتابة العدد 

بالصورة الموسعة.

قد يكتب ويقراأ 

القيمة المنزلية ل�أي 

عدد ضمن ٩٩ 

فقط.

- يوظّف اإشارات 

التباين للمقارنة 

بين عددين ضمن 

خمس منازل.

يوظّف اإشارات التباين 

للمقارنة بين اأعداد 

متساوية واأخرى مختلفة 

بعدد المنازل ضمن 

خمس منازل بطلاقة 

وبسرعة.

يطور قدراته في توظيف 

اإشارات التباين للمقارنة 

بين اأعداد متساوية واأخرى 

مختلفة بعدد المنازل ضمن 

خمس منازل

يحاول توظيف اإشارات 

التباين للمقارنة بين اأعداد 

متساوية واأخرى مختلفة 

بعدد المنازل ضمن خمس 

منازل.

يحاول توظيف 

اإشارات التباين 

للمقارنة بين اأعداد  

ضمن ٩٩.

- يرتّب ال�أعداد 

تصاعدياً وتنازلياً 

ضمن خمس 

منازل.

يرتّب مجموعه منتهية 

من ال�أعداد ضمن خمس 

منازل ترتيباً تصاعدياً 

وتنازلياً بطلاقة وسرعة.

يطوّر قدراته في ترتيب 

مجموعه منتهية من ال�أعداد 

ضمن خمس منازل ترتيباً 

تصاعدياً  وتنازلياً. 

يحاول ترتيب مجموعة 

منتهية من ال�أعداد ضمن 

خمس منازل ترتيباً تصاعدياً 

وتنازلياً.

يحاول ترتيب 

مجموعه منتهية من 

ال�أعداد ضمن ٩٩ 

ترتيباً تصاعدياً اأو 

تنازلياً.
- تقريب ال�أعداد 

ضمن 5 منازل

- تقريب ال�أعداد 

ل�أقرب عشرة، 

مئة، األف ، عشرة 

اآل�ف.

يقرّب ل�أقرب ١٠، ١٠٠، 

١٠٠٠، ١٠٠٠٠ذهنياً 

بدقٍة، وطلاقٍة، وسرعة.

يقرّب ل�أقرب ١٠، ١٠٠، 

١٠٠٠،١٠٠٠٠باستخدام 

القاعدة وخّط ال�أعداد.

يحاول اأن يقرّب بعض 

ال�أعداد ل�أقرب ١٠، ١٠٠، 

 ١٠٠٠، ١٠٠٠٠

يحاول اأن يقرب 

ل�أقرب ١٠ اأو ١٠٠ 

فقط.
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- تقدير ناتج 

عمليتي الجمع 

والطرح.

يقّدر ناتج عمليتي الجمع 

والطرح ذهنياً بدقٍة، 

وطلاقٍة، وسرعة. 

يقدر ناتج عمليتي الجمع 

والطرح باستخدام قاعدة 

التقريب بدقة.

يحاول تقدير ناتج عمليتي 

الجمع والطرح باستخدام 

قاعدة التقريب.

ل� يستطيع اأن يقّدر 

ناتج عمليتي الجمع 

والطرح.

اإجراء 

العمليّات 

الحسابّة 

) الجمع 

والطرح(.

- تمثيل عملية جمع 

وطرح ال�أعداد  

بطرٍق مختلفة.

يمثّل عمليتي الجمع والطرح 

لعددين اأو اأكثر ضمن5 

منازل بالمحسوسات، اأو شبه 

المحسوس بطلاقة . 

يمثل عمليتي جمع وطرح 

عددين ضمن 5 منازل 

بطلاقة، ويطوّر قدراته 

في تمثيل جمع اأكثر من 

عددين بالمحسوس وشبه 

المحسوس.

يحاول اأن يمثّل عمليتي 

جمع وطرح عددين ضمن 

5 منازل  بالمحسوس 

وشبه المحسوس، ول� 

يستطيع اأن يمثّل اأكثر من 

عددين.

يمكن اأن يمثّل جمع 

وطرح عددين ضمن 3 

منازل بالمحسوس، ول� 

يستطيع اأْن يمثل ذلك 

بشبه المحسوس.

- اإيجاد ناتج جمع 

عددين ضمن 5 

منازل دون حمل 

ومع حمل.

يجد ناتج جمع عددين على 

ال�أقل ضمن 5 منازل دون 

حمل ومع حمل ذهنياً.

يجد ناتج جمع عددين على 

ال�أقل ضمن 5 منازل، دون 

حمل ومع حمل باستخدام 

الورقة والقلم.

يجد ناتج جمع عددين 

ضمن 5 منازل ويحاول 

اأن يجد ناتج جمع اأكثر 

من عددين دون حمل 

ومع حمل.

يحاول اأن يجد ناتج 

جمع عددين ضمن 5 

منازل دون حمل فقط، 

لكنه يخطئ في اأغلب 

ال�أحيان.

- ايجاد ناتج طرح 

عددين اأو اأكثر 

ضمن 5 منازل 

دون استلاف ومع 

استلاف.

يجد ناتج طرح عددين 

على ال�أقل ضمن 5 منازل 

دون استلاف ذهنياً، وقد 

يتمكن من اإيجاده ذهنياً مع 

استلاف.

يجد ناتج طرح عددين 

على ال�أقل ضمن 5 منازل 

دون استلاف ومع استلاف 

باستخدام الورقة والقلم.

يجد ناتج طرح عددين 

ضمن 5 منازل دون 

استلاف ويحاول 

اإيجادها بال�ستلاف.

يحاول اأن يجد ناتج 

طرح عددين دون 

استلاف، لكنه يخطئ 

في اأغلب ال�أحيان.
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مفهوم 

الكسور 

وال�أعداد 

الكسريّة 

والعشريّة

- تمثيل الكسور 

العادية ضمن 

المقام عشرة بطرٍق 

مختلفة.

يقراأ الكسور العادية ويكتبها 

ويمثلها بطرٍق مختلفة 

)رسومات هندسية، 

محسوسات، ....( بدقة 

وطلاقة.

يقراأ ويكتب الكسور العادية 

ويطور من اأدائه في تمثيلها.

يطور قدراته في 

قراءة الكسور العادية 

وكتابتها، ويحاول 

تمثيلها.

يقراأ بعض الكسور 

العادية ويكتبها، ول� 

يمكنه تمثيلها.

اإيجاد كسور مكافئة 

لكسٍر عادّي معطى.

يجد اأكثر من كسٍر مكافٍئ 

لكسر معطى ذهنياً، ويفّسر 

التكافؤ.

يجد اأكثر من كسر مكافئ 

لكسر ممثلاً بالرسم، ويطوّر 

قدارته في كتابة كسر 

مكافئ بشكل مجرد، ويفّسر 

التكافؤ.

يحاول اأن يجد كسراً 

مكافئاً لكسر معطى من 

خلال الرسم فقط.

ل� يمكنه اأن يجد كسراً 

مكافئاً لكسٍر معطى.

- مقارنة الكسور 

العادية.

يقارن كسوراً متجانسة بدقة 

وطلاقة، ويرتبها تصاعدياً اأو 

تنازلياً بشكٍل مجرد.

يقارن كسوراً عادية  متجانسة 

مستعيناً بلوحة الكسور، 

ويطور اأداءه في ترتيبها.

يطور قدراته في مقارنة 

كسور عادية متجانسة 

مستعيناً بلوحة الكسور.

ل� يستطيع مقارنة 

الكسور العادية اأو 

ترتيبها.

فهم مسالة الطرح حّل المساألة

الحسابيّة 

يحلّل المعلومات لتحديد 

المعطيات التي يجب استخدامها، 

وما هو المطلوب الذي يجب 

يجاده. استخدام المعطيات ل�إ

يعبّر عن المساألة الحسابية 

بلغته الخاصة، ويحدد 

المعطيات، ويطوّر قدراته في 

تحديد المطلوب.

يواجه صعوبة في تحديد 

المعطيات وتحديد 

المطلوب.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .
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التخطيط للحل 

يحدد العملية/ات التي سنقوم 
بها )طرح، جمع ،مقارنة ( 
ويضع مخطّطاً اأو اأكثر لحّل 

المسالة قابلاً للتنفيذ، يتضمن 
مراحل الطرح و الجمع 

والمقارنة اأحيانا ضمن 5 منازل 
.

يضع مخطّطاً لحل المسالة 

الحسابية قابلاً للتنفيذ، 

يتضمن بعض مراحل الجمع 

والطرح والمقارنة ضمن 5 

منازل. 

يضع مخطّطاً جزئياً 

لحّل المسالة، يتضمن 

مراحل الجمع والطرح 

والمقارنة  ضمن 5 

منازل.

ل� يمكنه التخطيط لحل 

مسالة حسابية تتعلق 

بالوعي بمفاهيم ال�أعداد 

والعمليات عليها .

ينّفذ العملية الحسابية اعتماداً التوصل للحل 

على المعطيات، والعملية 

التي قرّر استخدامها، ويتوصل 

لحلٍّ دقيق وصحيح اأو اأكثر، 

موّضحاً مراحل استخدام 

العمليّات الحسابيّة .

يتوصل لحلِّ بعض المسائل 

الحسابية موّضحاً مراحل 

الجمع والطرح والمقارنة 

ضمن 5 منازل، ويطوّر قدراته 

في التوصل لحّل جميع 

المسائل الحسابيّة .

يكتب حّلاً لبعض 

المسائل الحسابية ضمن 

5 منازل قد يكون 

صحيحاً.

ل� يمكنه حل مسائل 

حسابية تتعلق بال�أعداد 

ضمن 5 منازل .

)١
( 

س
قيا

 ال
 و

سة
ند

اله

القطعة 

المستقيمة 

والشعاع 

والمستقيم

يميّز القطعة المستقيمة 

والشعاع والمستقيم.

يسّمي القطعة والشعاع 

والمستقيم بالرموز ويرسمها 

بطريقة صحيحة ودقيقة: 

ويقارن بينها من حيث: 

)نقطة البداية والنهاية، وطريقة 

التسمية(.

يسّمي القطعة والشعاع 
والمستقيم بالرموز، 

ويرسمها بطريقة صحيحة 
ويطوّر قدراته في المقارنة 
بينها من حيث:)نقطة 
البداية والنهاية، وطريقة 

التسمية(.

يسّمي القطعة والشعاع 

والمستقيم بالرموز، ويحاول 

رسمها ول� يمكنه المقارنة 

بينها من حيث) نقطة البداية 

والنهاية، وطريقة التسمية(.

يحاول اأن يسّمي ال�شكال 

الهندسية، ويحاول رسم 

قطعة مستقيمة على ال�أقل.

الزوايا 

واأنواعها

يكوّن زاويًة من شعاعين، 

ويسميها بثلاث طرٍق 

مختلفة، ويحدد عناصرها

يكوّن زاويًة من شعاعين،

ويسميها بثلاث طرٍق 

مختلفة، ويحدد عناصرها

يطور اأداءه في تكوين 
الزاوية من شعاعين، 

ويسميها بطريقة واحدة، 
ويطوّر قدراته في تحديد 

عناصرها.

يحاول اأن يكوّن الزاوية 
من شعاعين من خلال 
المحسوسات، ويسميها 
بطريقة واحدة، ول� يمكنه 

تحديد عناصرها.

يحاول تكوين زاوية من 

خلال المحسوسات، ولكنة 

ل� يتمكن من تسميتها اأو 

تحديد عناصرها.
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يرسم الزاوية بالمسطرة 

ويحدد نوعها)حادة/قائمة 

/منفرجة/مستقيمة(.

يرسم الزاوية بالمسطرة، 

ويحّدد نوعها، ويميّز بين 

اأنواعها، مع اإعطاء اأمثلة عليها 

)عقارب الساعة/حافة...(.

يطوّر اأداءه في رسم 

الزاوية بالِمسطرة، وفي 

تحديد نوعها، والتمييز 

بين اأنواعها.

يحاول رسم الزاوية 

بالمسطرة محدداً نقطة 

البداية وضلعاً. 

يحاول اإكمال رسم زاوية 

من نقطة البداية وضلع 

معلوم، بمساعدة المعلم، 

ول� يميّز بين اأنواع الزوايا.

المستطيل 

والمربع

يتعرف اإلى خواص كلٍّ 

من المستطيل والمربع.

يحّدد عناصر كلٍّ من 

المستطيل والمربع )رؤوس/

اأضلاع/زوايا( بدقٍّة مع ذكر 

خواصهما بطلاقة.

يحدد عناصر كلٍّ من 

المستطيل والمربع )رؤوس/

اأضلاع/زوايا(، ويطوّر اأداءه 

في ذكر خواصهما.

يحّدد عناصر كلٍّ من 

المستطيل المربع بال�ستعانة 

بالمحسوسات، ويحاول 

ذكر خواصهما. 

يحاول اأن يحّدد عناصر كلٍّ 

من المستطيل والمربع  ول� 

يستطيع ذكر خواصهما. 

يرسم المستطيل والمربع 

على شبكة المربعات، 

ويجد اأبعادهما 

بالوحدات. 

يرسم مستطيلاً ومربعاً محدداً 

على شبكة المربعات، ويجد 

اأبعادهما بالوحدات بدقٍّة 

اإتقان. و

يطوّر اأداءه في رسم 

المستطيل والمربع على 

شبكة المربعات، ويجد 

اأبعادهما بالوحدات.

يحاول اأن يكمل رسمًة 
لمستطيٍل ومربٍع معلومة 
رؤوسهما وضلعين على 

شبكة المربعات، ويحاول 
اإيجاد اأبعادهما بالوحدات.

يحاول اأن يكمل رسمة 
لمستطيل اأو مربع معلومة 

رؤوسهما وثلاثة اضلاع على 
شبكة المربعات، ويحاول 

اإيجاد اأبعادهما بالوحدات.

- يتعرّف محيط كلٍّ 

من المربع والمستطيل، 

ويجده بِعدِّ الوحدات.

يتعرّف محيط كلٍّ من 

المستطيل والمربع، ويجده 

بِعدِّ الوحدات، ويجد طول 

ضلع مربٍع معلوم محيطه، 

اأو ضلع في مستطيل معلوم 

محيطه واأحد اأضلاعه بدقٍّة.

يتعرّف محيط كلٍّ من 

المستطيل والمربع، 

ويجده بِعدِّ الوحدات، 

ويطوّر قدراته في 

حساب طول ضلع 

مربٍع معلوٍم محيطه، اأو 

ضلع في مستطيل معلوم 

محيطه واأحد اأضلاعه .

يتعرّف محيط كلٍّ من 

المستطيل والمربع، ويحاول 

اأن يجدهما بِعدِّ الوحدات، 

ول� يستطيع حساب طول 

ضلِع مربٍع معلوم محيطه، 

اأو ضلع في مستطيل معلوم 

محيطه واأحد اأضلاعه.

يحاول اأن يتعرف محيط 

كلٍّ من المستطيل والمربع.
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- يتعرّف مفهوم المساحة 

للاأشكال الهندسية، 

ويجدها بِعّد الوحدات 

المربعة .

 يتعرف مفهوم المساحة 

للاأشكال الهندسية، ويجدها 

بِعّد الوحدات المربعة بدقة.

 يتعرّف مفهوَم المساحة 

للاأشكال الهندسية، 

وغالباً ما يجدها بِعّد 

الوحدات المربعة .

 يتعرف مفهوم المساحة 

للاأشكال الهندسية، 

ويحاول اأن يجدها بِعّد 

الوحدات المربعة .

 يتعرّف مفهوم المساحة 

للاأشكال الهندسية، ول� 

يستطيع اأن يجدها.

يتعرف عناصر المثلث المثلث

)رؤوس/اأضلاع/ زوايا(. 

ويميّز نوع المثلثات 

حسب الزوايا )حاد/قائم 

/ منفرج(.

يحّدد عناصر المثلث، ويميّز 

اأنواعها حسب الزوايا بدقٍّة، 

ويعطي اأمثلة على ذلك.

يحّدد عناصر المثلث، 

ويطوّر قدراته في تمييز 

اأنواعها حسب الزوايا، 

وقد يعطي اأمثلة على 

بعض اأنواعها.

يحّدد عناصر المثلث، 

ويحاول تمييز اأنواعها 

حسب الزوايا.

يحاول اأْن يحّدد عناصر 

المثلث، ويمكن اأن يتعرّف 

بعض اأنواعها، )المثلثات 

فقط(، ول� يستطيع اأْن يميّز 

بينها.

يرسُم مثلثاٍت حسب 

الّزوايا على شبكة 

هندسية.

يرسم مثلثات حسب نوع 

الّزوايا على شبكة هندسيّة 

اإتقاٍن. بدقٍة و

يطوّر قدراته في رسم 

مثلثات حسب نوع 

الّزاوية على شبكة 

هندسيّة. 

يكمل رسم مثلٍث على 

شبكة المربعات مرسوم منه 

ضلعان.

يحاول اإكمال رسم مثلث 

على شبكة هندسية مرسوم 

منه ضلعان.
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يتعرف كّلاً من المجسمات

متوازي المستطيلات 

والمخروط والهرم 

الرباعّي، ويذكر 

عناصرها.

يميّز متوازي 

المستطيلات، والمخروط، 

والهرم الرباعي، ويذكر 

عناصر المخروط والهرم 

الرباعي، ويذكر اأمثلة من 

الحياة.

يميّز متوازي المستطيلات 

والمخروط والهرم الرباعّي، ويطوّر 

قدراته في ذكر عناصر المخروط، 

والهرم الرباعّي.

يميّز متوازي 

المستطيلات، 

ويحاول اأن يميّز 

المخروط عن الهرم 

الرباعي، ول� يذكر 

عناصرهما.

يميّز متوازي المستطيلات 

ول� يتعرف المخروط والهرم 

اأو عناصرهما.

وحدات 

القياس

التعرّف اإلى  وحدات 

قياس الطول)سم، م، 

ملم(، ووحدات قياس 

الكتلة )غم، كغم(.

يتعرّف وحدات قياس 

الطول ووحدات قياس 

الكتلة، ويختار وحدات 

الطول اأو الكتلة ال�أنسب 

لقياس اأشياء من الحياة.

يطوّر قدراته في التحويل بين 

وحدات قياس الطول، ووحدات 

قياس الكتلة، ويطور قدراته في 

اختيار وحدات الطول اأو الكتلة 

ال�أنسب لقياس اأشياء من الحياة.

يطوّر قدراته في 

وحدات قياس 

الطول، ووحدات 

قياس الكتلة من 

الوحدة ال�أعلى اإلى 

ال�أعلى فقط.

يتعرّف بعض وحدات قياس 

الطول، ووحدات قياس 

الكتلة فقط.

التعرُّف اإلى وحدات 

قياس الزمن )يوم، 

ساعة، نصف ساعة، 

ثلث ساعة، دقيقة، 

ثانية(.

يتعرّف اإلى وحدات قياس 

الزمن ويقراأ الساعة بال�أرقام 

والعقارب.

يتعرّف وحدات قياس الزمن ويقراأ 

الساعة بالدقائق، ويطوّر اأداءه في 

قراءة الساعة )بالعقارب(.

يحاول اأن يتعرّف 

بين وحدات قياس 

الزمن من ال�أكبر 

للاأصغر، ول� 

يستطيع التحويل من 

ال�أصغر للاأكبر.

يتعرّف بعض وحدات قياس 

الزمن، ول� يستطيع التحويل 

بينها. 

الوعي 

بمفاهيم 

ال�أنماط

توظيف العمليات 

على ال�أعداد في 

اإكمال اأنماط عددية.

يكتشف قاعدة نمط 

عددي يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر، ويكمله 

بدقة وطلاقة مفّسراً حله .

يطوّر من اأدائه في تحليٍل  عددّي 

ل�كتشاف قاعدته، يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر ويكمله، ويجد 

صعوبة في تفسيره.

يحاول اأن يحلل 
نمطاً عددياً يتضّمن  
اإحدى العمليات 

اأو اأكثر، ول� يمكنه 
تفسير حله.

ل� يستطيع اأن يحلل نمطاً 

عددياً.
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حل جمل 

مفتوحة

حل جمل مفتوحة 

على ال�أعداد.

يحلل الجملة المفتوحة، 

ويجد المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد، ويفسر اإجابته.

يحلل الجملة المفتوحة ويجد 

المطلوب في مقارنة ال�أعداد 

ويحاول اأن يفّسر اإجابته.

يحاول اأن يحلل الجملة 

المفتوحة ول� يستطيع 

اأن يجد المطلوب في 

مقارنة ال�أعدا. 

ل� يستطيع اأن يحلل الجملة 

المفتوحة اأو يحلها.

-وصف قاعدة نمط 

عددي ويكمله 

للجمع اأو الطرح على 

ال�أعداد ضمن 5 

منازل

يصف قاعدة نمط عددي 

ويكمله للجمع اأو الطرح 

على ال�أعداد ضمن 5 

منازل.

يطوّر قدراته في وصف قاعدة نمط 

عددي ويكمله للجمع اأو الطرح 

على ال�أعداد ضمن 5 منازل.

يحاول اأن يصف 

قاعدة نمط عددي 

ويكمله للجمع اأو 

الطرح على ال�أعداد 

ضمن 5 منازل.

ل� يستطيع اأن يصف قاعدة 

نمط عددي، ويكمله 

للجمع اأو الطرح على 

ال�أعداد ضمن 5 منازل.

- اكتشاف الخطاأ في 

حّل معطى يتطلب 

اإحدى العمليات 

الحسابية: الجمع اأو 

الطرح على ال�أقل.

يكتشف الخطاأ في حلٍّ 

معطى للجمع اأو الطرح 

بعد اأن يفّسر الحلول، 

ويبرر الجواب الصحيح.

يكتشف الخطاأ في حلٍّ معطى 

للجمع اأو الطرح، ويفسر الحلول 

ويطور اأداءه في تبرير الحل 

الصحيح. 

يميّز الحل الصحيح 

ويحاول اأن يكتشف 

الخطاأ للجمع اأو 

الطرح، واأن يبرر 

الحل الصحيح.

ل� يستطيع اأن يكتشف 

الخطاأ.

ال
تم

�ح
وال

ء 
صا

ح
إ ال�

تمثيل 

البيانات  

ينظّم بيانات بسيطة 

بالّصور وبالرموز.

ينظّم بيانات بسيطة 

بالّصور وبالرموز بطريقة 

دقيقة ويفّسرها.

ينظّم بيانات بسيطة بالّصور 

وبالرموز، ويطّور قدراته في 

تفسيرها.

ينظّم بيانات بسيطة 

بالصور وبالرموز 

ويحاول تفسيرها.

يحاول تمثيل بيانات 

بسيطة بالصور ول� يستطيع 

تفسيرها. 

ينظّم بيانات بسيطة 

بالجداول ويفّسرها.

ينظّم بيانات بسيطة 

بالجداول ويقراأها، 

ويفّسرها ويقارن بينها 

بدقة.

ينظّم بيانات بسيطة بالجداول 

ويقراأها، ويطوّر قدراته في 

تفسيرها.

ينظّم بيانات 

بالجداول ويحاول 

قراءتها ول� يستطيع 

تفسيرها.

يقرا بيانات منظمة بالجداول 

ول� يستطيع تنظيمها اأو 

تفسيرها.
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الصف: الرابع                       الوحدة: ال�أولى                         عنوان الوحدة: ال�أعداد الكبيرة.                  عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد ضمن  مراجعة ال
�أعداد ضمن  ٩٩٩٩٩ ال

.٩٩٩٩٩

يرة رقمياً  ابة اأعداد كب  قراءة وكت
ينهما. اً والتحويل ما ب وكلامي

اأتي  تركيز على العدد الذي ي  ال
بعد : ٩٩، ٩٩٩، ٩٩٩٩، ٩٩٩٩٩، 

...
راتيجيات مختلفة  استخدام است

للتوصل للعدد ١٠٠٠٠٠٠ مثلاً 
اإضافة  ١ للعدد ٩٩٩٩٩ والعد 

األوف اأو عشرات األوف اأو مئات 
األوف.  

استخدام تمثيلات مختلفة: 
�أعداد، لوحة المنازل،  خط ال

...
 تمارين ومسائل.

ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد.   ال سابقاً ب

يرة. �أعداد الكب التعرف اإلى العدد مليون رمًزا ال
ابة. وكت

ابة،  مفهوم العدد ١٠٠٠٠٠٠ عد وقراءة وكت
يار.   يرة مثل الملايين والمل قراءة اأعداد كب

�أعداد ضمن ١٠٠٠٠٠٠  مراجعة ال
تركيز على  ابة وال قراءة وعد وكت

العشرات.

لرقم  ية ل زل القيمة المن
يرة. �أعداد الكب ضمن ال

ية لرقم  زل تحديد القيمة المن
في عدد.

ابة العدد بالصورة الموسعة  كت
وبالعكس.

ية لعدد معطى ضمن سبع  القيمة المنزل
منازل واأكثر، الصورة الموسعة ) اآحاد، 

�ألوف، عشرات  عشرات، مئات، اآحاد ال
�ألوف، الملايين(. �ألوف، مئات ال ال

استخدام تمثيلات متنوعة 
لاأعداد  ) مثل لوحة المنازل ( ل

المكنونة من ٦ منازل اأو 
�هتمام الخاص  اأكثر مع ال

�أعداد ١٠٠٠، ١٠٠٠٠، ١٠٠٠٠٠  ال ب
ومضاعفاتها.

ية بالصورة  زل ربط القيمة المن
الموسعة.

تمارين متنوعة لتوضيح 
الصورة الموسعة ، وربطها 
ية وبالعكس. القيمة المنزل ب

ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد.  ال سابقاً ب
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يبها  رت �أعداد وت مقارنة ال
يرة. �أعداد الكب ضمن ال

المقارنة بين عددين اأو اكثر  
اً /  �أعداد تصاعدي ترتيب ال

اً. اإكمال نمط عددي. ي ازل ن ت
اإيجاد قاعدة النمط.

المقارنة بين عددين ضمن سبع منازل 
لاأعداد،  ترتيب التصاعدي ل واأكثر، ال

لاأعداد. النمط العددي،  نازلي ل ت ترتيب ال ال
زيادة اأو  �أنماط، ال ابة ال حدود النمط، كت
النقصان، الحد السابق، الحد اللاحق، 

نوني. الحد ال
 

اأنشطة تربط ما ين القيمة 
�أعداد  ية ومقارنة ال زل المن
واستخدام لوحة المنازل.

البطاقات  استخدام  اللعب ب
نرد اأو المكعبات  اأحجار ال وب

المرقمة مثلاً لتكوين اأكبر عدد 
اأو اأصغر عدد من ٦ منازل اأو 

اأكثر. التدرب على اإيجاد قاعدة 
النمط من خلال ربط العدد 

اللاحق. السابق ب

تمارين تتضمن استخدام 
�إشارات ) <،>،=(  ال

�أعداد. مسائل  للمقارنة بين ال
تتطلب اكتشاف النمط 

واإكماله.
امتحانات قصيرة.

ربط ما تعلمه الطالب  
تعلم الجديد.  ال سابقاً ب
ربط ما تعلمه الطالب 
تعلم الجديد. ال سابقاً ب
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الصف: الرابع                    الوحدة: الثانية                عنوان الوحدة: جمع ال�أعداد وطرحها ضمن الملايين            عدد الحصص المتوقعة: ١6

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

جمع عددين ضمن ٧ منازل مع اإيجاد ناتج جمع عددين. الجمع.
حمل، وبدون حمل. 

الجمع ضمن ٧ منازل بدون 
حمل ومع حمل )مرة واحدة اأو 
مرتين( مع التدرج في المنازل 

اأنشطة مرفقة بتمثيلات متنوعة 
مثل المعداد، المواد الحسية،... 

مسائل وتمارين كافية 
للممارسة على الجمع.

مسائل كلامية على 
الجمع.

طرح عددين ضمن ٧ منازل دون اإيجاد ناتج طرح عددين. الطرح.
استلاف اأو مع استلاف.

�ستلاف لمرة واحدة اأو مرتين. ال

اأنشطة يتم فيها توسيع عملية 
الطرح من 5 منازل اإلى ٦ منازل.

استخدام تمثيلات منوعة 
لتوضيح عملية الطرح، وطريقة 

�ستلاف.  ال

اتية على  مسائل حي
عملية الطرح ترتبط بواقع 

اة الطلبة. حي

تقريب والتقدير. �أقرب منزلة  ال تقريب عدد ل
معينة.

تقدير ناتج عملية جمع/ طرح. 

تقريب العدد ضمن ٧ منازل 
�أقرب: عشرة، مئة، األف، عشرة  ل

�ف، مئة األف.  اآل
تقدير ناتج عملية جمع/ طرح 

�أعلى منزلة في  بتقريب العددين ل
العددين ثم اإجراء العملية.

تدريبات منوعة على تقدير 
�أقرب منزلة معطاة. العدد مثلا ل

تقريب في تقدير  استخدام ال
ناتج عملية جمع/ طرح.

تدريبات متنوعة على 
�أقرب منزلة  تقريب العدد ل

معطاة.
مسائل كلامية من واقع 

اة الطلبة تتطلب تقدير  حي
ناتج عملية جمع/ طرح.

تقدير،  تقريب هو جزء من ال ال
تقريب للعدد  ويكون ال

تقدير للعملية. وال
�أعداد في  استخدام خط ال

تقريب عدد ضمن ٦ منازل.
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الصف: الرابع                                الوحدة: الثالثة                         عنوان الوحدة: الضرب والقسمة ١              عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد ناتج ضرب عددين.الضرب.
تعرف خاصية توزيع الضرب 
على الجمع وتوظيفها في 
ايجاد ناتج ضرب عددين. 

ضرب عدد من منزلة في عدد من 
تين ، ضرب عدد من منزلة في عدد  منزل

من ثلاث منازل، خوارزمية الضرب، 
قانون توزيع الضرب على الجمع.

اإجراء عملية الضرب من خلال 
تعلم  ية ماألوفة وربط ال ات سياقات حي

المعرفة الجديدة مثل :  القبلي ب
 4 = 3 × ) ١٠ + 4 ( = 3 × ١4
× 3 +١٠×3 ومن ثم اإجراء عملية 

الضرب العمودي.

مسابقات لحقائق الضرب 
مسائل تتطلب اكتشاف 

النمط لجداول ضرب 
واإكمالها.

استخدام مواد محسوسة 
ورسومات، اأو مكعبات 

نز لتمثيل عملية  دي
الضرب، وتوضيح 

الخطوات.

تين على عدد اإيجاد ناتج قسمة عددين.القسمة. قسمة عدد من منزل
من منزلة  دون باق،  قسمة عدد من 

تين على عدد من منزلة  مع  باق،  منزل
خوارزمية القسمة، المقسوم = المقسوم 

باقي. عليه × ناتج القسمة + ال

حل مساألة قسمة مثل: ١٢ ÷ 3 
يين اإما: هناك ١٢ قطعة  لها معن

من الكعك سيتم تقسيمها بين3 
اأخذ كل طفل؟ اأطفال، كم قطعة ي

اأو: هناك ١٢ قطعة من الكعك 
سيتم تقسيمها بين اأطفال، بحيث 

اأخذ كل طفل 3 قطع، كم عدد  ي
�أطفال؟  ال

تمارين ومسائل على القسمة 
يومية. مذكرة الطالب ال

مسائل تتطلب اكتشاف 
النمط واإكماله.

راتيجية  تركيز على است ال
القسمة.

باقي القسمة اأقل من 
المقسوم عليه.

خارج القسمة = ناتج 
باقي.   القسمة  و ال
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الصف: الرابع                         الوحدة: الرابعة                  عنوان الوحدة: الكسور العادية  وال�أعداد الكسرية            عدد الحصص المتوقعة: ٢٠       

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى مفهوم الكسر الكسور المتكافئة
العادي.

التعرف اإلى مفهوم الكسور 
المتكافئة.

جمع وطرح كسور متكافئة
تمثيل كسر على خط 

�أعداد.  ال

مفهوم الكسور المتكافئة، مراجعة قسمة 
عدد من عدة منازل على عدد من منزلة/ 
تين مع باق، الكسور كمجموعة من  زل من

�أشياء وناتج كسر من عدد صحيح،  ال
جمع وطرح الكسور التي مقاماتها من 

مضاعفات بعض، الكسر العادي، بسط 
الكسر، مقام الكسر.

�أشكال  استخدام نماذج ل
هندسية اأو مجموعات عددية 

قابلة للتجزئة اإلى اأجزاء متساوية 
لتوضيح مفهوم الكسر كجزء اأو 

اأكثر من اأجزاء متساوية
�أعداد في تمثيل  استخدام خط ال

الكسور.
استخدام طريقة ضرب البسط 
والمقام بنفس العدد للحصول 

على كسور متكافئة.
تعامل مع الكسور كمجموعات  ال

عددية اأو اأشياء ضمن سياقات 
ية ماألوفة.  ات حي

تمارين وتدريبات على 
الكسور. 

توضيح مفهوم الكسور 
المتكافئة باستخدام 

�أشرطة  النماذج الحسية وال
والشفافيات 

رسومات يطلب من 
الطلبة.

لوينها لتحديد كسور  ت
مثل: لدى هناء ١٢ طابع،        

منها تالف، كم عدد 
الفة؟   ت الطوابع غير ال

يقارن بين كسريينمقارنة الكسور
�أقرب عدد  تقريب كسر ل

صحيح.

مقارنة الكسور، ترتيب كسور )اأعداد 
ا، خوارزمية  ًي ازل ن ا/ ت كسرية( تصاعدًي
�أقرب عدد صحيح. تقريب كسر ل

حل مسائل تتضمن مقارنة 
الكسور )كم يزيد اأو كم يقل؟( 

في سياقات منوعة.

حل مشكلات تتطلب 
ترتيب. المقارنة وال

تدريبات لمقارنة الكسور 
يبها. رت وت
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جمع وطرح الكسور

يجمع كسريين عاديين
يجمع عددين كسريين
يطرح كسريين عاديين

 

خوارزمية جمع كسريين عاديين.
طرح كسريين عاديين.

تدريبات على جمع الكسور 
وطرحها، يتم التحقق من صحة 

�عتماد على العلاقة  ال الحل ب
العكسية بين الجمع والطرح.

حل مشكلات تتطلب 
الجمع والطرح على الكسور.

مثال: صف فيه 4٢ 
طالب، سدس الطلبة 
عيونهم خضراء، ثلث 
الطلبة عيونهم بني، 
وباقي الطلبة عيونهم 

عسلي. كم عدد الطلبة 
الذين عيونهم عسلية؟ 

التعرف الى مفهوم العدد العدد الكسري
الكسري.

التعرف الى مفهوم الكسر 
غير الحقيقي.

تحويل العدد الكسري اإلى 
كسر غير حقيقي. 

خوارزمية تحويل عدد كسري اإلى كسر، 
وخوارزمية تحويل كسر غير حقيقي اإلى 

عدد كسري.

تطبيقات عملية على 
الكسور من خلال الرسومات 

اأو اأية طريقة اأخرى مناسبة.

الكسر غير الحقيقي: هو 
الكسر الذي بسطة اكبر 

من مقامه.
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الصف  الرابع                    الوحدة: الخامسة                      عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ١                      عدد الحصص المتوقعة: ١3         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

المستقيمات 
المتوازية 
والمتعامدة

التعرف اإلى المستقيمين:
المتوازيين، المتعامدين.

الخط المستقيم: مفهومه ورسمه، رسم 
مستقيمين متقاطعين، رسم مستقيمين 

غير متقاطعين، رسم مستقيمين 
توازي.   متعامدين، ال

استخدام المسطرة لرسم خطوط 
مستقيمة متقاطعة.

يز الخطوط المتوازية  تمي
والخطوط المتعامدة في اأشكال 

سبق دراستها كالمستطيلات 
والمربعات والمضلعات 

مسائل تتضمن رسم مستقيمات 
متوازية منطبقة على اأسطر الدفتر 

ومائلة عليها.

تدريبات على رسم المستقيم 
في اأوضاع مختلفة.

استخدام الرسومات ووصف 
ايات  ن ب اة مثل ال اأشياء من الحي

والملاعب.

زاوية الزوايا التعرف اإلى اأداة قياس ال
ووحدة قياسها.

زاوية  التعرف اإلى قياس ال
الدرجات المنقلة ورمزها ب ب

رسم زاوية باستخدام 
�أدوات الهندسية. ال

ناتجة عن تقاطع  ا ال زواي تحديد ال
المنقلة ، قياس  مستقيمين وقياسهما ب

زوايا معطاة باستخدام المنقلة.
 رسم زاوية معطاة باستخدام المسطرة 

زاوية المنعكسة. والمنقلة، ال

تقدير قياس  اأنشطة مختلفة ل
ار الزوايا: ٩٠، ١8٠،  ب ا واعت الزواي

ارًا للقياس  ٢٧٠، 3٦٠ معي
ا السابقة بربع/   زواي اأنشطة تربط ال

نصف/ ثلاثة اأرباع الدورة.

مهام تتطلب رسم زوايا 
اأشكال مختلفة وبقياسات  ب

مختلفة وتحديد نوعها.

اأنشطة تربط بين الدورة 
�أربع. �تجاهات ال الكاملة وال

التعرف اإلى مجموع زوايا المثلث
ا المثلث. قياسات  زواي

ا المثلث = ١8٠٠ مجموع قياسات زواي
رسم مثلث اأطواله معطاة باستخدام 

المسطرة والفرجار.

ا  استخدام المنقلة في قياس زواي
نتاج اأن مجموع  �ست مثلثات ل
ا المثلث = ١8٠ قياسات زواي

تدريبات ومسائل
تمارين تتطلب عمل مثلثات 

مختلفة من الورق ثم قياس 
اه باستخدام المنقلة. زواي

استخدام القص واللصق 
نتاج اأن مجموع قياسات  �ست ل

ا المثلث = ١8٠ زواي
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بيانات                         عدد الحصص المتوقعة: 6 الصف: الرابع                             الوحدة: السادسة                    عنوان الوحدة: ال

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

يانات ب �إشارات، تمثيل ال ال انات ب ي تمثيل ب
�أعمدة. وال

انات وفق صفة معينة، طريقة  ي ب ترتيب ال
�أعمدة  ال انات اإما بالخطوط اأو ب ي ب تمثيل ال

3 دائرة، 
4  اأو 

١
٢ ١ اأو 

4 الدوائر  اأو ب
لة  انات ممث ي تحليل وتفسير ب

�أعمدة او الخطوط. ال ب
نتاج معلومات من جداول معطاة.  است

انات معطاة ضمن  ي تمثيل ب
نتاج معلومات من  جداول، است

صور ورسومات معطاة، قراءة 
معلومات من اإشكال وتمثيلات 
انية وجداول، مسائل تتضمن  ي ب

انات اإحصائية كعلامات الطلبة  ي ب
واأعداد السكان.

انات  ي مشروع الطالب: جمع ب
اته وتصنيفها  من واقع حي

�أعمدة. يلها من خلال ال وتمث
�أعمال الفردية  رصد ال

والجماعية في ملفات 
نجاز. �إ ال

الدوائر يقتصر  التمثيل ب
اء الماألوفة  �أشي على ال

للطالب فقط.

الصف: الرابع                      الوحدة: السابعة                           عنوان الوحدة: نظرية ال�أعداد                        عدد الحصص المتوقعة: ١6

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

�أعداد.مضاعفات العدد. مفهوم مضاعفات العدد، جمع العدد التعرف اإلى مضاعفات ال
لنفسه مرة اأو مرات 

استخدام حقائق جداول 
الضرب للحصول على 

مضاعفات العدد.

مثال: علق احمد اأضواء ملونة تمارين وتدريبات.
اأحمر واأزرق ابتهاًجا بحلول 
شهر رمضان بحيث يلمع 

�أحمر كل اأربع دقائق،  الضوء ال
�أزرق كل ٦  ويلمع الضوء ال

ا  لونين مًع اإذا لمع ال دقائق، ف
ثامنة صباحاً. في اأي  الساعة ال
ساعة ممكن اأن يلمعا معاً مرة 

اأخرى؟
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لية القسمة. لية قسمة عدد على ٢قاب التعرف اإلى قاب
لية قسمة عدد على 3 التعرف اإلى قاب
لية قسمة عدد على 5 التعرف اإلى قاب
لية قسمة عدد على ٦  التعرف اإلى قاب

اإكمال اأنماط عددية.

لية القسمة على العدد ٢ اب مفهوم ق
لية القسمة على العدد 3 اب مفهوم ق
لية القسمة على العدد 5 اب مفهوم ق

لية القسمة اب تطبيق على ق
يقبل العدد القسمة على العدد ٢ 
اً، يقبل العدد  اإذا كان العدد زوجي

القسمة على العدد 3 اإذا كان مجموع 
اأرقامه يقبل القسمة على 3 يقبل 

العدد القسمة على ٦ اإذا كان العدد 
ا ومجموع اأرقامه يقبل القسمة  زوجًي
على 3. اأنماط عددية، معرفة الحد 

والحد الذي يكمل النمط.
قاعدة النمط.

توظيف  لوحة المنازل
لية  اب في حل مسائل حول ق

القسمة.  
تدريب لمسائل كلامية 

لية القسمة  اب لترسيخ معنى ق
�أعداد ٢،3،5 اأو عدمه.  على ال

استخدام اأنماط عددية 
لية  تعزيز مفهوم قاب وهندسية ل

القسمة.

تمارين وتدريبات
الممارسة والتكرار لحل 

تمارين متنوعة، واستخدام 
راتيجيات الحساب  است

الذهني. مسائل تتطلب 
اكتشاف النمط واإكماله.

امتحانات قصيرة.

لية القسمة على العدد ٦ اب ق
لية القسمة على  اب من خلال ق
لية القسمة على  اب العدد ٢ و ق

العدد 3.

الصف: الرابع                           الوحدة: الثامنة                      عنوان الوحدة: الضرب والقسمة ٢               عدد الحصص المتوقعة: ١9          

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

اإيجاد ناتج ضرب عددين.الضرب
تقدير ناتج ضرب عددين.

تين في عدد من  زل ضرب عدد من من
تين/ ثلاث منازل، خوارزمية الضرب،  زل من

خاصية توزيع الضرب على الجمع، تقدير 
ناتج عملية ضرب.  

اإجراء عملية الضرب من خلال 
ية ماألوفة وربط  ات سياقات حي

المعرفة الجديدة. تعلم القبلي ب ال
تقدير ناتج الضرب. تدريبات ل

اتية على  حل مشكلات حي
عملية الضرب. 

راتيجية  تعليم الطالب اإست
الضرب ضمن المنازل المعطاة 
وعند التوسع في الموضوع يتم 

�آلة الحاسبة . استخدام ال
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اإيجاد ناتج قسمة عددين.القسمة
تقدير ناتج قسمة عددين. 

اإيجاد قاعدة النمط.
حل مسائل عملية من 

خطوة على النمط.

تين/ ثلاث منازل  زل قسمة عدد من من
تين، خوارزمية  على عدد من منزل

القسمة، القسمة بعدم وجود باق، اأو مع 
وجود باق. النمط العددي، الحد اللاحق/ 

تغير على الحدود. السابق، ال

اإجراء عملية القسمة من خلال 
ية ماألوفة وربط  ات سياقات حي

المعرفة الجديدة. تعلم القبلي ب ال
تقدير ناتج عملية  تمرينات ل
 ١٩ ÷ 3١5 :قسمة مثل

١5 = ٢٠ ÷ 3٠٠             
التدرب على اإيجاد قاعدة اأنماط 

متنوعة من خلال ربط العدد 
العدد اللاحق  السابق ب

تكوين مسالة كلامية، وحلها 
راتيجيات الضرب  باستخدام است

اأو القسمة.

ابة مسائل يتطلب حلها  كت
عملية قسمة. 

يومية.  مذكرة الطالب ال
مسائل تتطلب اكتشاف 

النمط واإكماله.
ية. ت ي مهام ب

امتحانات قصيرة.

مثال: يزرع سالم 3 شتلات زيتون 
يوم. كم مجموع الشتلات  في ال

التي زرعها في 4 اأيام؟

الصف: الرابع                    الوحدة: التاسعة                     عنوان الوحدة: الكسور العشرية وال�أعداد العشرية             عدد الحصص المتوقعة: ٢٢         

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

الكسر العشري 
والعدد العشري

التعرف اإلى الكسر العشري 
تين. زل ضمن من

تحويل الكسر العادي اإلى 
كسر عشري وبالعكس.

التعرف اإلى العدد العشري 
تحويل العدد الكسري الى 

عدد عشري وبالعكس. 

مفهوم الكسر العشري ضمن 
تين. منزل

تحويل الكسر العادي اإلى 
كسر عشري، وبالعكس، 
خوارزمية تحويل الكسر 

العادي اإلى كسر عشري، 
مفهوم العدد العشري، العدد 

العشري يتكون من عدد 
صحيح وجزء عشري.

استخدام مربع  مقطع اإلى ١٠ مستطيلات  لتمثيل 
�أعشار، واآخر مقطع اإلى ١٠٠ مربع صغير، لتمثيل اأجزاء  ال

�أعشار اأيضاً. المئة وال
�أعشار لقراءة  ال استخدام شريط ذي عشرة اأقسام مدرجاً ب

اً  ري كسور عشرية ممثلة بنقاط وتمثيل كسور عشرية تقدي
بنقطة على الشريط.

�أعداد غير المدرج بين �أعشار باستخدام خط ال تمثيل ال
٠ و ١.

�أعشار واأجزاء من المئة. ال استخدام لوحة منازل عشرية ب
تدريبات لتحويل الكسور العادية اإلى كسور عشرية 

وبالعكس. 

تمارين وتدريبات 
على الكسور 

العشرية.

لتر(  استخدام وحدة السعة )ال
وتقسيمه اإلى عشرة اأقسام.

استخدام المسطرة وتوظيف 
السنتمر والملمتر.

تطبيقات لكسور واأعداد 
عشرية لها استخدامات في 

يومية. اة ال الحي
�كتفاء بالكسر العشري  ال

تين في هذه  لحد منزل
ًدا عن العدد  المرحلة بعي

الدوري. 
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اإجراء عملية الجمع على  الجمع والطرح.
الكسور العشرية.

اإجراء عملية الطرح على 
الكسور العشرية.

جمع وطرح الكسور العشرية. 
جمع/ طرح كسريين 

عشريين. 
جمع/ طرح عددين عشريين.

جمع/ طرح كسور واأعداد 
�ت المختلفة  عشرية. الحال

نواتج عملية الجمع:  ل
يه،  المجموع، المجموع اإل
وناتج الجمع؛ المطروح، 

والمطروح منه، وباقي الطرح.

اأنشطة تستخدم فيها تمثيلات ورسومات وسياقات ماألوفة 
�أعداد  �إجراء عمليتي الجمع والطرح على الكسور وال ل

العشرية.

حل مشكلات 
تتطلب الجمع 

والطرح على 
�أعداد  الكسور وال

العشرية.

مقارنة كسور واأعداد عشرية.المقارنة.
ترتيب كسور عشرية.

�أقرب  تقريب كسر عشري ل
)واحد صحيح، عشر(.

�أقرب  تقريب عدد عشري ل
جزء )صحيح، عشري(.

تقدير ناتج جمع كسور 
عشرية.

تقدير ناتج طرح كسور 
عشرية.

اإكمال اأنماط عددية على 
الكسور العشرية.

�أعداد  مقارنة الكسور وال
�ت  العشرية بالحال

المختلفة، يكون العدد 
ر اإذا كان جزؤه  العشري اكب

تقريب  الصحيح اأكبر، ال
�أقرب واحد صحيح/ عشر  ل
تقريب  للكسور العشرية، ال
�أقرب واحد صحيح/ عشر  ل

لاأعداد العشرية، تقدير  ل
ناتج عملية حسابية على 
�أعداد العشرية،  الكسور وال

�أعداد  اأنماط على الكسور وال
العشرية، اإضافة/ طرح اأجزاء 

عشرية.

حل مشكلات تتضمن الكسور العشرية مثل مقارنة 
كسر عادي بكسر عشري. 

مقارنة منازل الكسر العشري من خلال اأمثلة عددية 
تدريبات لتقدير كسور عشرية بحيث تكون التقديرات 
كسور بسيطة مثل: ٠.١ ، .٠٢ .... اأو اأعداد صحيحة 

�أقرب منزلة عشرية. مثل: اأقرب ٠.١٦ ل
ية مثل: تقدير ناتج عملية حساب تدريبات ل

 4.٦4 + 3.٢5 
�أقرب عدد صحيح، ١٢.3 + ٦٢.4 = ٧.٧   3 + 5 = 8 ل

�أقرب منزلة عشرية. ل

حل مشكلات 
تتطلب المقارنة 

بين الكسور 
العشرية.

تدريبات وتمارين 
منوعة من واقع 

الحيذاة يستخدم 
تقريب. فيها ال

امتحانات قصيرة.
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الصف: الرابع                        الوحدة: العاشرة                       عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                    عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

التعرف اإلى الخواص المربع والمستطيل.
العامة للمربع.

اإيجاد محيط المربع.
التعرف اإلى الخواص 

العامة للمستطيل.
اإيجاد محيط 

المستطيل.
التعرف اإلى التماثل 
للمربع وللمستطيل.

رباعي، المربع، خواص  الشكل ال
اه  المربع: اأضلاعه متساوية، زواي
قوائم، اأقطاره متساوية وينصف 

�أخر؛ محيط المربع،  كل منها ال
مجموع اأطوال اأضلاع المربع، 
المحيط = 4 × طول الضلع؛ 

المستطيل، خواص المستطيل: 
اه  اأضلاعه المتقابلة متساوية، زواي

قوائم، اأقطاره متساوية وينصف كل 
�أخر، محيط المستطيل =  منها ال

٢ × الطول + ٢× العرض.

استخدام نماذج بلاستيكية اأو ورقية اأو من اأسلاك 
ينة، لتوضيح الخواص  ل

�كتشاف خواص  �أدوات الهندسية ل استخدام ال
كل شكل 

استخدام نماذج لمستطيلات من السلك ثم فرد 
�ستقراء قانون المحيط. السلك ل

تماثلات في المربع  �إيجاد ال �ستعانة بالطي ل ال
والمستطيل.

رسومات لمستطيلات ومربعات في اأوضاع 
مختلفة لتحديد محاور التماثل. 

اأشكال لمربعات ومستطيلات 
اأوضاع مختلفة تتطلب  ب

ينها. يز ب تمي ال
تدريبات تتطلب رسم مربعات 
اأبعاد مختلفة. ومستطيلات ب

تية. ي مهمات ب

يتعرف الطالب على 
الخواص العامة للمربع 
والمستطيل )كاأشكال 
رباعية(، ويتم التعرف 
اإلى باقي الخواص في 

الصفوف اللاحقة 
للمربع اأربع محاور تماثل 

وللمستطيل محورين.

التحويل بين 
وحدات القياس.

التحويل بين وحدات 
القياس.

وحدات القياس للطول، للكتلة، 
وللزمن، وللحجم )السعة(

الكيلو غرام، الغرام، الكيلو متر، 
لتر  المتر، السنتمر، المللمتر، وال

ينهما مثل: والعلاقة ب
١ م = ١٠٠ سم؛ ١سم = ١٠ملم؛ 

 ١متر =١٠٠ ٠ ملم 
١ساعة = ٦٠ دقيقة ، 
انية   ١ ساعة = 3٦٠٠ ث

 ١كغم = ١٠٠٠ غم
تر = ١٠٠٠سم3 ١ل

المتر والسنتمتر. طول الشخص ب
تدريبات للتحويل بين وحدات القياس المختلفة.
استخدام تمثيلات مساعدة للتحويل من وحدة 

�أخرى، مثل استعمال طريقة الدرج. ل
مسائل تتضمن اأعداداً منتسبة لقياس الطول من 
�أخرى. واقع الحياة، والتحويل من وحدات قياس ل
مسائل تتضمن وحدات متنوعة تشمل وحدات 

ينها معطاة  نجليزية، والعلاقات ب �إ القياس ال
�آلة الحاسبة في عمل  بجدول، وتستخدم ال

التحويلات اللازمة. 
حل مسائل تتضمن التحويل من ساعات اإلى 

دقائق ومن دقائق اإلى ثوان.

تمارين وتدريبات على اأدوات 
ينها.  القياس والتحويل ب

تطبيقات عملية على القياس
مشروعي: تصوير اأشياء من 

البيت وقياسها، والمقارنة بين 
قياسات الطلبة المختلفة 

�أدوات المستخدمة  وال
ونقاشتها.

التحويل بين وحدات 
ر اإلى  �أكب القياس يتم من ال

�أصغر.  ال
)اعتماداً على الضرب(.
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حجم متوازي 
المستطيلات

اإيجاد حجم المكعب/
متوازي المستطيلات.

الوحدة المكعبة، عد الوحدات 
المكعبة التي يتكون منها. 

المجسم، حجم المكعب/متوازي 
المستطيلات بعد الوحدات 

المكعبة.

رسومات بسيطة لمجسمات ونماذج حسية مثل: 
لبنات  ليغو وعلب الكبريت، يعد الطالب ال ال

ويجد الحجم.

استخدام المجسمات 
لبنات لعد الوحدات  وال

المكعبة.

المكعب حالة خاصة من 
متوازي المستطيلات.

تقديم مفهوم السعة 
بشكل مبسط.

الصف: الرابع                                 الوحدة: الحادية عشرة                          عنوان الوحدة: ال�حتمال              عدد الحصص المتوقعة: ٨

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�حتمال. �حتمال كتعميم للفرصة.ال نواتج الممكنة ال �حتمال، ال مفهوم ال
للتجربة، عدد مرات ظهور كل ناتج، فرصة 

ظهور حادث معين.

اإجراء تجارب بسيطة بقطعة 
النقد وتعيين نواتج التجربة.

ية بسيطة  اإجراء تجارب احتمال
نرد وتعيين نواتج التجربة. بحجر ال

اإجراء تجربة رمي قطعة النقد 
وعمل جداول تكرارية حسب 

ابة ونسبة كل  ظهور الصورة والكت
منهما حسب العدد الكلي.

مهام تتطلب رمي قطعة نقد 
اأو حجر نرد وحساب ظهور 

تها  ابة مثلاً ومقارن صورة اأو كت
تائج الطلبة. مع ن
امتحانات قصيرة.
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  معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للّصفِّ الّرابع  ال�أساسّي

مؤّشر ال�أداءالمعيارالمجال
نجاز مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليّا

عم
وال

د 
دا

أع �
- الوعي ال

بمفهوم 

ال�أعداد ضمن 

سبع منازل.

 ُيمثّل ال�أعداد ضمن 

عشر منازل.

يمثّل ال�أعداد ضمن 

عشر منازل على لوحة 

المنازل والمعداد 

موّضحاً مكوّناتها.

يمثل ال�أعداد ضمن عشر 

منازل على لوحة المنازل 

والمعداد، ويطوّر قدراته 

في تمثيل ال�أعداد موّضحاً 

مكوّناتها.

يمثّل ال�أعداد ضمن 

عشر منازل على لوحة 

المنازل، ويحاول 

تمثيل بعض ال�أعداد 

حسب مكوّناتها.

يمثّل ال�أعداد ضمن٩٩٩٩ 

فقط.

يقراأ ال�أعداد ضمن عشر 

منازل

يقراأ بطلاقة جميع 

ال�أعداد ضمن عشر 

منازل.

يطوّر قدراته في قراءة 

ال�أعداد ضمن عشر منازل.

يحاول قراءة ال�أعداد 

ضمن عشر منازل، 

وقد يخطئ في بعض 

المنازل.

يخطئ في قراءة ال�أعداد 

حسب المنازل.

كتابة ال�أعداد 

ضمن 

عشر منازل 

بالكلمات 

والرموز. 

يكتب ال�أعداد ضمن 

عشر منازل بالكلمات 

والرموز.

يكتب جميع ال�أعداد 

ضمن عشر منازل 

بالكلمات والرموز مع 

اإتقان كامل للمنازل.

يكتب اأعداداً ضمن عشرة 

منازل بالكلمات والرموز، 

ويطوّر قدراته في كتابة 

ال�أعداد التي في بعض 

منازلها اأصفار.

يحاول كتابة بعض 

ال�أعداد ضمن عشر 

منازل بالكلمات 

والرموز، ويخطئ في 

المنازل.

يكتب بعض ال�أعداد ضمن 

٩٩٩ بالكلمات والرموز .
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كتابة الصورة الموّسعة 

للاأعداد ضمن عشر 

منازل.

يكتب ويقراأ القيمة 

المنزليّة ل�أّي رقم ضمن 

عشر منازل  ويفّسرها، 

ويكتب العدد بالصورة 

الموّسعة.

يكتب ويقراأ القيمة 

المنزليّة ل�أّي عدد ضمن 

عشرمنازل، ويطوّر قدراته 

في تفسيرها وفي الكتابة 

بالصورة الموّسعة.

يكتب ويقراأ القيمة 

المنزلية ل�أّي عدد ضمن 

عشرة منازل، ويحاول 

تفسيرها، ويخطئ في 

كتابة العدد بالصورة 

الموّسعة.

قد يكتب ويقراأ القيمة 

المنزليّة ل�أّي عدد ضمن 

٩٩٩٩ فقط.

يوظّّف اإشارات التباين 

للمقارنة بين عددين 

ضمن عشر منازل.

يوظّف اإشارات التباين 

للمقارنه بين اأعداد 

متساوية واأخرى 

مختلفة بالمنازل، 

ضمن عشر منازل 

بطلاقة وبسرعة.

يطوّر قدراته في توظيف 

اإشارات التباين للمقارنة 

بين اأعداد متساوية واأخرى 

مختلفة بالمنازل ضمن 

عشر منازل.

يوظّف اإشارات التباين 

للمقارنة بين اأعداد 

متساوية واأخرى 

مختلفة بالمنازل 

ضمن عشرة منازل، 

ويخطئ اأحيانا.

ل� يستطيع اأن يوظّف اإشارات 

التباين للمقارنة بين اأعداد 

متساوية، اأو اأخرى مختلفة 

بالمنازل ضمن سبع منازل.

يرتّب ال�أعداد تصاعديّاً 

وتنازليّاً ضمن عشر 

منازل.

يرتب مجموعه منتهية 

من ال�أعداد ضمن 

عشر  منازل ترتيباً 

تصاعديّاً وتنازليّاً 

بطلاقة وسرعة.

يطوّر قدراته في ترتيب 

مجموعه منتهية من 

ال�أعداد ضمن عشر منازل 

ترتيباً تصاعديّاً  وتنازليّاً 

بطلاقة وسرعة.

يرتّب مجموعة منتهية 

من ال�أعداد ضمن 

عشر منازل ترتيباً 

تصاعديّاً وتنازليّاً، 

ويخطئ في بعٍض 

منها.

ل� يستطيع اأن يرتّب مجموعه 

منتهية من ال�أعداد ضمن 

سبع منازل ترتيباً تصاعديّاً اأو 

تنازليّاً.

- تقريب 

ال�أعداد ضمن 

٧ منازل

 تقريب ال�أعداد ل�قرب 

عشرة، مئة، األف ، 

عشرة اآل�ف، مئة األف، 

مليون

يقرّب ل�أقرب ١٠، 

 ،١٠٠، ١٠٠٠

 ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠

، ١٠٠٠٠٠٠ ، ذهنيّاً 

بطلاقة وسرعة.

يقرّب ل�أقرب ١٠، ١٠٠، 

 ، ١٠٠٠، ١٠٠٠٠

 ١٠٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠٠

باستخدام القاعدة وخط 

ال�أعداد.

يحاول اأن يقرّب 

بعض ال�أعداد ل�أقرب 

 ،١٠، ١٠٠، ١٠٠٠

 ١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠ ،

يحاول اأن يقرّب ل�أقرب ١٠ 

فقط.
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 تقدير ناتج العمليّات 

الحسابيّة ال�أربع.

يقّدر ناتج العمليات 

الحسابية ال�أربع ذهنيّاً 

بدقة وطلاقة وسرعة.

يقّدر ناتج العمليّات 

الحسابيّة ال�أربع باستخدام 

قاعدة التقريب بدقة.

يحاول تقدير ناتج 

العمليّات الحسابيّة 

ال�أربع باستخدام 

قاعدة التقريب.

ل� يستطيع اأن يقّدر ناتج 

العمليّات الحسابيّة.

الوعي بمضاعفات 

ال�أعداد

يتعرّف مفهوم 

مضاعفات العدد. 

يجد مضاعفات ال�أعداد 

بالضرب، اأو وفق شروط 

معينة.

يجد مضاعفات 
ال�أعداد بالضرب 
ويطور اأداؤه في 

اإيجادها ضمن شروط 
معينة

يجد مضاعفات 
ال�أعداد بالجمع 

المتكرر ويحاول اأن 
يجدها ضمن شروط 

معينة.

ل� يستطيع اأن يجد 

مضاعفات ال�أعداد.

الوعي بقابليّة 

القسمة

يتعرّف اإلى قابليّة 

القسمة على 3،٢، 

. ٦ ،5

يحدد ال�أعداد التي تقبل 
القسمة على ٢، 3 ، 5 ، ٦ 
ويربط ذلك بباقي القسمة، 
ويكمل الرقم الناقص في 

عدد معين بحيث يقبل اأو ل� 
يقبل القسمة على ٢ ، 3 ، 

.٦ ، 5

يحدد ال�أعداد التي 
نقبل القسمة على ٢ ، 
3 ، 5 ، ٦ ، ويطور 
اأداؤه في الربط بباقي 
القسمة واإكمال العدد 
الناقص بحيث يقبل اأو 
ل� يقبل القسمة على 

.٦ ، 5 ، 3 ، ٢

يستخدم القاعدة فقط في 
اإيجاد بعض ال�أعداد التي 

تقبل القسمة على ٢ ، 3 ، 
5 ، ٦، ل� يستطيع اأن يربط 
بباقي القسمة  ويحاول اأن 

يكمل ال�أعداد الناقصة بحيث 
تقبل اأو ل� تقبل القسمة على 

.٦ ، 5 ، 3 ، ٢

ل� يستطيع اأن يحدد ال�أعداد 

التي تقبل القسمة على ٢ ، 

.٦ ، 5 ، 3

الكسور وال�أعداد 

الكسريّة والعشريّة

- تمثيل الكسور 

وال�أعداد الكسريّة 

بطرق مختلفة.

يقراأ ويكتب ويمثل 
الكسور وال�أعداد 

الكسرية والعشرية بطرق 
مختلفة ) رسومات 

هندسية، محسوسات، 
....( بدقة وطلاقة.

يقراأ ويكتب بدقة 

وطلاقة ويطور من 

اأدائه في تمثيل 

الكسور وال�أعداد 

الكسرية والعشرية

يطور قدراته في 
قراءة وكتابة الكسور 
وال�أعداد الكسرية 

والعشرية ويحاول اأن 
يمثل الكسور وال�أعداد 

الكسرية والعشرية.

يقراأ ويكتب بعض الكسور 

العادية والعشرية وال�أعداد 

الكسرية ويحاول اأن يقراأ 

ويكتب الكسور وال�أعداد 

العشرية.
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- المقارنة بين 

كسوٍر عادية  

واأعداٍد كسريٍة 

وعشريٍة.

يقارن بين كسور عادية 

وعشرية وبين اأعداد 

كسرية وعشرية وبين 

كليهما بدقة وطلاقة، 

وقد يقارن ذهنيّاً في 

بعض ال�أحيان.

يقارن بين كسور 
عادية وعشرية وبين 

اأعداد كسرية وعشرية 
باستخدام القاعدة، 

ويطوّر اأداءه في 
المقارنه بين كسور 

عادية وعشرية واأعداد 
كسرية وعشرية.

يقارن بين ال�أعداد 
الكسرية والعشرية 

باستخدام القاعدة فقط 
ويحاول اأن يستخدمها 
بين الكسور العادية 
والعشرية وبين كسور 
عادية وعشرية واأعداد 

كسرية وعشرية.

ل� يستطيع المقارنة بين 

الكسور العادية والعشرية اأو 

ال�أعداد الكسرية والعشرية.

- ترتيب الكسور 

وال�أعداد الكسرية 

والعشرية تنازلياً 

وتصاعدياً.

يرتب مجموعة من 

الكسور العادية والعشرية 

وال�أعداد الكسرية 

والعشرية وكلاهما 

ترتيباً تصاعدياً اأو تنازلياً 

بدقة وسرعة ، وقد 

يرتّبها ذهنياً في بعض 

ال�أحيان.

يرتب مجموعة 

من الكسور العادية 

والعشرية وال�أعداد 

الكسرية والعشرية 

تصاعدياً وتنازلياً 

باستخدام القاعدة، 

ويطوّر اأداءه في ترتيب 

مجموعة تحتوي 

كسوراً واأعداداً كسرية 

وعشرية.

يحاول اأن يرتّب 

مجموعة من الكسور 

العادية باستخدام 

القاعدة تصاعدياً، 

ويخطئ في الترتيب 

التنازلي.

ل� يستطيع اأن يرتّب اأيّاً من 

الكسور تصاعدياً اأو تنازلياً.
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- تحويل العدد 

الكسري اإلى 

كسر غير حقيقي 

وبالعكس.

يحوّل الكسر غير 

الحقيقي اإلى عدد 

كسري ويحول العدد 

الكسري اإلى كسر غير 

حقيقي بدقة وبطلاقة 

ذهنياً.

يحوّل الكسر غير 

الحقيقي اإلى عدد 

كسري ويحول العدد 

الكسري اإلى كسر 

غير حقيقي بدقة 

باستخدام القاعدة.

يحاول اأن يحوّل العدد 

الكسري اإلى كسر غير 

حقيقي ول� يستطيع 

اأن يحول الكسر غير 

الحقيقي اإلى عدد 

كسري.

ل� يستطيع اأن يحوّل العدد 

الكسري اإلى كسر غير 

حقيقي وبالعكس.

اإيجاد الكسور 

المكافئة لكسر 

عادّي معطى.

يجد اأكثر من كسر 

مكافئ لكسر معطى 

ذهنياً، ويمثّل الكسور 

المتكافئة هندسياً، 

ويفّسر التكافؤ.

يجد اأكثر من كسر 

مكافئ باستخدام 

القاعدة، ويطوّر  اأداءه  

بالرسم هندسيّاً، 

والتفسير.

يحاول اأن يجد بعض 

الكسور المتكافئة لكسر 

معطى  بالضرب فقط ، 

ول� يستطيع الرسم.

يمكن اأن يجد كسراً 

واحداً مكافئاً لكسٍر معطى 

بالضرب، ول� يستطيع اأن 

يجد اأكثر من واحد اأو يمثل 

بالرسم.

اجراء العمليّات 

الحسابيّة ) الجمع 

والطرح(

- تمثيل عملية جمع 

وطرح ال�أعداد  بطرق 

مختلفة.

يمثّل عمليتي الجمع 

والطرح لعددين اأو 

اأكثر ضمن ٧ منازل 

بالمحسوسات، اأو شبه 

المحسوس بطلاقة . 

يمثّل عمليتي جمع وطرح 

عددين ضمن ٧ منازل 

بطلاقة، ويطوّر قدراته 

في تمثيل جمع اأكثر من 

عددين بالمحسوس وشبه 

المحسوس.

يحاول اأن يمثّل 

عملية جمع وطرح 

عددين ضمن ٧ 

منازل  بالمحسوس 

وشبه المحسوس، ول� 

يستطيع اأن يمثّل اأكثر 

من عددين.

يمكن اأن يمثّل جمع 

وطرح عددين ضمن ٧ 

منازل بالمحسوس، ول� 

يستطيع اأن يمثّل ذلك 

بشبه المحسوس.
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- اإيجاد ناتج جمع 

عددين ضمن الملايين 

دون حمل ومع حمل.

يجد ناتج جمع عددين 

على ال�أقل ضمن ٧ 

منازل دون حمل ومع 

حمل ذهنياًّ.

يجد ناتج جمع عددين 

على ال�أقل دون حمل ومع 

حمل باستخدام الورقة 

والقلم.

يجد ناتج جمع عددين 

ضمن ٧ منازل ويحاول 

اأن يجد ناتج جمع اأكثر 

من عددين دون حمل 

ومع حمل.

يحاول اأن يجد ناتج 

جمع عددين دون 

حمل فقط لكنه يخطئ 

في اأغلب ال�أحيان.

-يجمع كسوراً عادية 

وعشرية، واأعداداً كسرية 

وعشرية ويطرحها.

يجمع كسوراً واأعداداً 

كسرية وعشرية 

ويطرحها ذهنياً وبدقة.

يستطيع اأن يجمع ويطرح 

كسوراً واأعداداً كسرية 

وعشرية باستخدام القاعدة 

بدقة.

يحاول اأن يجمع 

كسوراً واأعداداً كسرية 

وعشرية لكنه يخطئ 

في اأغلب ال�أحيان.

ل� يستطيع اأن يجمع 

كسوراً اأو اأعداداً 

كسرية اأو عشرية.

- ايجاد ناتج طرح ضمن 

الملايين لعددين اأو 

اأكثر دون استلاف ومع 

استلاف.

يجد ناتج طرح عددين 

على ال�أقل ضمن ٧ 

منازل دون استلاف 

ذهنياً، وقد يتمكن 

من اإيجاده ذهنياً مع 

استلاف.

يجد ناتج طرح عددين 

على ال�أقل دون استلاف  

ومع استلاف باستخدام 

الورقة والقلم.

يجد ناتج طرح عددين 

ضمن ٧ منازل، 

ويحاول اأن يجد ناتج 

طرح اأكثر من عددين 

دون استلاف فقط.

يحاول اأن يجد ناتج 

طرح عددين دون 

استلاف لكنه يخطئ 

في اأغلب ال�أحيان.

اإجراء العمليّات 

الحسابيّة )الضرب 

والقسمة(

-ضرب  اأو قسمة عدد 

من منزلتين بعدد من 

منزلة واحدة.

يجد ناتج ضرب اأو 

قسمة عدد من منزلتين 

بعدٍد من منزلة بعدة 

طرق بطلاقة.

يجد ناتج ضرب عدد من 
منزلتين بعدد من منزلة 
واحدة عمودياً وبالتوزيع، 
ويطوّر اأداءه في الطريقة 

المختصرة والقسمة.

يحاول اأن يجد ناتج 
ضرب عدد من منزلتين 
بعدد من منزلة واحدة 
عمودياً وبالتوزيع، لكنّه 

ل� يستطيع القسمة.

ل� يستطيع اأن يجد 

ناتج ضرب اأو قسمة 

عدد من منزلتين في 

عدد من منزلة واحدة.
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-يضرب اأو يقسم عدداً 

من ثلاث منازل في/ 

على  عدد من منزلتين.

يجد ناتج ضرب اأو 

قسمة عدد من ثلاث 

منازل في عدد/على 

عدد من منزلتين بعدة 

طرق بطلاقة.

يجد ناتج ضرب اأو قسمة 

عدد من ثلاث منازل في 

عدد / على عدد من منزلتين 

)عمودياً وبالتوزيع للضرب 

(، ويطوّر اأداءه في الطريقة 

المختصرة.

يحاول اأن يجد ناتج 
ضرب عدد من ثلاث 
منازل في عدد من 

منزلتين عمودياً وبالتوزيع 
فقط ، ولكنه ل� 
يستطيع اأن يقسم.

ل� يستطيع اأن يجد 

ناتج ضرب اأو قسمة 

عدد من ثلاث منازل 

في عدد من منزلتين.

فهم مسالة الطرح حّل المساألة

الحسابيّة ضمن ٧ منازل 

يحلل المعلومات 
لتحديد المعطيات 

التي يجب استخدامها 
، وما هو المطلوب 

الذي يجب استخدام 
يجاده.  المعطيات ل�إ

يعبّر عن المساألة الحسابية 

بلغته الخاصة، ويحّدد 

المعطيات ويطوّر قدراته 

في تحديد المطلوب .

يواجه صعوبة في 

تحديد المعطيات 

وتحديد المطلوب .

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .

يحدد العملية/ات التي التخطيط للحل
سنقوم بها )طرح ، جمع 
، ضرب، قسمة، مقارنة 
( ويضع مخططاً اأو اأكثر 

لحل المسالة، قابلاً 
للتنفيذ، يتضمن مراحل 
الطرح والجمع والمقارنة 
اأحيانا ضمن ٧ منازل .

يضع مخطّطاً لحّل المسالة 

الحسابية، قابلاً للتنفيذ، 

يتضّمن مراحل الجمع 

والطرح والمقارنة ضمن ٧ 

منازل، ويطوّر قدراته في 

وضع اأكثر من حّل .

يضع مخطّطاً جزئياً 

لحّل المسالة يتضّمن 

مراحل الجمع والطرح 

ضمن 3 منازل. ويبذل 

جهداً للمقارنة .

ل� يمكنة التخطيط 

لحل مسالة حسابية 

تتعلق بالوعي بمفاهيم 

ال�أعداد والعمليات 

عليها .
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ل للحل  ينفذ العملية الحسابية التوصُّ
اعتماداً على المعطيات، 

والعملية التي قرر 
استخدامها، ويتوّصل لحل 

دقيق وصحيح اأو اأكثر 
موّضحاً مراحل استخدام 

العمليات الحسابية.

يتوصل لحل لبعض المسائل 

الحسابية موضحاً مراحل 

الجمع والطرح والمقارنة 

ضمن ٧ منازل. ويطور 

قدراته في التوصل لحل 

لجميع المسائل الحسابية .

يكتب حلاً لبعض 
المسائل الحسابية 
ضمن ثلاث منازل 
يكون صحيحاً، 
ويحاول التوصل 

لحل مسائل ضمن 
٧ منازل.

ل� يمكنه حّل مسائل حسابية 

تتعلق بال�أعداد ضمن ٧ 

منازل .

-وصف قاعدة نمط 

عددي ويكمله 

حول العمليات 

الحسابية ال�أربع 

على ال�أعداد ضمن 

٧ منازل.

يصف قاعدة نمط عددي 

ويكمله حول العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

ال�أعداد ضمن ٧ منازل.

يطور قدراته في وصف 

قاعدة نمط عددي ويكمله 

حول العمليات الحسابية 

ال�أربع على ال�أعداد ضمن 

٧ منازل.

يحاول اأن يصف 
قاعدة نمط عددي 

ويكمله حول 
العمليات الحسابية 
ال�أربع على ال�أعداد 

ضمن ٧ منازل.

ل� يستطيع اأن يصف قاعدة 

نمط عددي ويكمله حول 

العمليات الحسابية ال�أربع 

على ال�أعداد ضمن ٧ منازل.

- اكتشاف الخطاأ 

في حلٍّ معطى 

يتطلب اإحدى 

العمليات الحسابية 

على ال�أقل.

يكتشف الخطاأ في حلٍّ 

معطى على العمليات 

ال�أربع بعد اأن يفسر 

الحلول ويبرّر الجواب 

الصحيح.

يكتشف الخطاأ في حل 

معطى على العمليات 

ال�أربع، ويفسر الحلول 

ويطور اأداءه في تبرير الحل 

الصحيح. 

يميّز الحل الصحيح 

ويحاول اأن يكتشف 

الخطاأ في العمليات 

ال�أربع، واأن يبرّر 

الحل الصحيح.

ل� يستطيع اأن يكتشف 

الخطاأ.

س
قيا
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- يتعرّف المستقيمات

المستقيمات 

المتوازية 

والمتعامدة ويميز 

بينها.

يتعرف المستقيمات 

المتوازية والمتعامدة، ويميز 

بينها ضمن اأشكال هندسية 

مرسومة، ويستطيع اأن 

يحددها من البيئة حوله.

يتعرف المستقيمات 

المتوازية والمتعامدة ويميّز 

بينها ضمن اأشكال هندسية 

مرسومة، ويطوّر اأداءه في  

تحديدها من البيئة حوله.

يحاول اأن يميّز 

المستقيمات المتوازية 

والمتعامدة، ويميز 

بينها ضمن اأشكال 

هندسية مرسومة.

يمكنه تمييز خطين متوازيين 

من اآخرين متعامدين، لكنه ل� 

يستطيع اأن يميز المستقيمات 

المتوازية والمتعامدة في 

ال�أشكال الهندسية.
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- ُيحّدد العلاقة 

بين المستقيمات 

المتقاطعة.

يحّدد العلاقة بين 
المستقيمات المتقاطعة 
ويصنّفها اإلى متعامدة 

وغير متعامدة من خلال 
النظر، ويحّدد الزاوية 

القائمة، ويحددها من البيئة 
المحيطة.

يحّدد العلاقة بين 
المستقيمات المتقاطعة، 
ويصنّفها اإلى متعامدة وغير 
متعامدة من خلال النظر 
ويطوّر  اأداءه في تحديد 
الزاوية القائمة، وتحديدها 

من البيئة المحيطة.

يحاول تمييز العلاقة 
بين المستقيمات 
المتقاطعة ويصنفها 
اإلى متعامدة وغير 

متعامدة عند 
مساعدته في تحديد 

الزاوية القائمة.

ل� يميز المستقيمات 

المتعامدة من غير المتعامدة.

الّزوايا وزوايا 

المثلث

- يتعرّف ويحدد 

اأنواع الزوايا، 

ويوظّف المنقلة 

في قياس الّزوايا 

باأنواعها.

يتعرّف الزاوية المنعكسة 

ويحّددها ضمن اأشكال 

هندسية ويميز بينها، 

ويوظّف المنقلة في قياس 

الّزوايا باأنواعها .

يتعرّف الّزاوية المنعكسة 

وقياسها، ويطوّر اأداءه في 

تحديدها ضمن اأشكال 

هندسية معطاة وفي 

القياس.

يتعرف الزاوية 

المنعكسة، ويحاول 

اأن يحددها ضمن 

اأشكال هندسية 

معطاة، ول� يستطيع 

القياس.

يمكن اأن يتعرف الزاوية 

المنعكسة فقط، ول� يستطيع 

اأن يحددها ضمن اأشكال 

هندسية معطاة.

- مجموع قياسات 

زوايا المثلث.

يتعرف مجموع قياسات 

زوايا المثلث، ويحدد اإذا 

كانت الزوايا يمكن اأن 

تحقق مثلثاً، ويجد قياس 

زاوية مجهولة في مثلث.

يتعرف مجموع قياسات 

زوايا المثلث ويحدد اإذا 

كانت الزوايا يمكن اأن 

تحّقق مثلثاً، ويطوّر اأداءه في 

اإيجاد قياس زاوية مجهولة 

في مثلث.

يحاول اأن يتعرف 

مجموع قياسات 

زوايا المثلث ويحدد 

اإذا كانت الزوايا 

يمكن اأن تحقق 

مثلثاً.

يمكن اأن يعرف مجموع 

قياسات زوايا المثلث، ول� 

يستطيع اأن يتحّقق من زواياه 

اأو يجد زاوية مجهولة داخل 

المثلث.

- يتعرّف خواص المربع والمستطيل

كلٍّ من المربع 

والمستطيل.

يميّز بين خواص كلٍّ من 

المستطيل والمربع ويحّدد 

العلاقة بينهما.

يعّدد خصائص كلٍّ من 

المستطيل والمربع، ويطوّر 

اأداءه في التعرف اإلى 

محاور التماثل.

يحاول اأن يتعرف 

خواص كلٍّ من 

المستطيل والمربع ، 

ول� يستطيع التعرُّف 

اإلى محاور التماثل.

يمكن اأن يميّز بين رسم 

المستطيل والمربع ول� 

يستطيع اأن يميز الخصائص 

ل�أي منهما.
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- يتعرف محيط 

كّل من المربع 

والمستطيل 

ويجده.

يتعرف محيط كل 

من المستطيل والمربع 

ويجدهما، ويجد طول 

ضلع مربع من محيطه، 

وطول ضلع مستطيل 

من طول محيطه والضلع 

ال�آخر بدقة.

يتعرف محيط كّل 

من المستطيل والمربع 

ويجدهما، ويطور اأداءه 

في اإيجاد طول ضلع مربع 

من محيطه، وطول ضلع 

مستطيل من طول محيطه 

والضلع ال�آخر.

يتعرف محيط كل من 

المستطيل والمربع ويحاول 

اأن يجدهما ، ول� يستطيع 

اإيجاد طول ضلع مربع 

من محيطه وطول ضلع 

مستطيل من طول محيطه 

والضلع ال�آخر بدقة.

يمكن اأن يتعرف محيط 

كّل من المستطيل والمربع 

فقط.

متوازي 

المستطيلات 

والمكّعب

- يتعرّف عناصر 

كّل من متوازي 

المستطيلات 

والمكّعب.

يميز بين عناصر متوازي 

المستطيلات والمكعب 

ويحددها .

يعدد عناصر كّل من 

متوازي المستطيلات 

والمكعب ويطور اأداءه في 

تمييز تلك العناصر .

يحاول اأن يتعرف عناصر 

المجّسمين ويحاول اأن 

يحددها، لكنه يخطئ في 

التمييز بينها.

يمكن اأن يتعرف بعض 

العناصر ول� يستطيع اأن 

يحددها.

- اإيجاد الوحدات 

المكعبة التي تُمثّل 

حجم متوازي 

مستطيلات اأو 

مكعب بِعدِّ 

الوحدات المكعبة.

يتعرّف مفهوم الحجم، 

ويعّد الوحدات المكعبة 

في كلٍّ من متوازي 

المستطيلات والمكعب 

لحساب الحجم بدقة.

يتعرّف مفهوم الحجم، 

ويطوّر اأداءه في عّد 

الوحدات المكعبة في كلٍّ 

من متوازي المستطيلات  

والمكعب لحساب 

الحجم.

يتعرّف مفهوم الحجم، 

ويحاول اأن يعّد الوحدات 

المكعبة في كلٍّ من متوازي 

المستطيلات  والمكعب 

لحساب الحجم .

يمكن اأن يتعرف مفهوم 

الحجم ول� يستطيع اأن 

يعّد الوحدات المكعبة 

لحساب الحجم.

- التحويل بين وحدات القياس

وحدات قياس 

الطول)سم، كم، 

م، ملم(.

يحوّل بين وحدات 

قياس الطول من ال�أكبر 

للاأصغر وبالعكس.

يحوّل بين وحدات 

قياس الطول من ال�أكبر 

للاأصغر، ويطور اأداءه 

في التحويل من ال�أصغر 

للاأكبر.

يحاول اأن يحول بين 

وحدات قياس الطول من 

ال�أكبر للاأصغر ول� يستطيع 

التحويل من ال�أصغر 

للاأكبر.

يتعرّف بعض وحدات 

قياس الطول ول� يستطيع 

التحويل بينها. 
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- التحول بين 

وحدات قياس 

الكتلة )غم، كغم(

يحوّل بين وحدات 

قياس الكتلة من ال�أكبر 

للاأصغر وبالعكس. 

يحوّل بين وحدات قياس 

الكتلة من ال�أكبر للاأصغر 

ويطوّر اأداءه في التحويل 

من ال�أصغر للاأكبر

يحاول اأن يحوّل بين 

وحدات قياس الكتلة من 

ال�أكبر للاأصغر ول� يستطيع 

التحويل من ال�أصغر للاأكبر

يتعرف بعض وحدات 

قياس الكتلة ول� يستطيع 

التحويل بينها. 

-التحويل بين 

وحدات قياس 

الزمن )يوم، ساعة، 

دقيقة، ثانية(.

يحوّل بين وحدات 

قياس الزمن من ال�أكبر 

للاأصغر وبالعكس. 

يحوّل بين وحدات قياس 

الزمن من ال�أكبر للاأصغر 

ويطوّر اأداءه في التحويل 

من ال�أصغر للاأكبر.

يحاول اأن يحوّل بين 

وحدات قياس الزمن من 

ال�أكبر للاأصغر ول� يستطيع 

التحويل من ال�أصغر 

للاأكبر.

يتعرّف بعض وحدات 

قياس الزمن ول� يستطيع 

التحويل بينها. 

-التحويل بين 

وحدات قياس 

الحجم )لتر، 

مللتر(.

يحوّل بين وحدات 

قياس الحجم من ال�أكبر 

للاأصغر وبالعكس. 

يحوّل بين وحدات قياس 

الحجم من ال�أكبر للاأصغر 

ويطوّر اأداءه في التحويل 

من ال�أصغر للاأكبر.

يحاول اأن يحوّل بين 

وحدات قياس الحجم 

من ال�أكبر للاأصغر، ول� 

يستطيع التحويل من 

ال�أصغر للاأكبر.

يتعرف بعض وحدات 

قياس الحجم ول� يستطيع 

التحويل بينها. 

جبر
 ال

   
   

   
 

الوعي بمفاهيم 

ال�أنماط

اكتشاف قاعدة 

نمط عددي 

يحلل نمط اًعددياً 

ليكتشف قاعدته 

يتضمن اأعداداً ضمن 

٧ منازل ويكمله بدقة 

وطلاقة.

يطور اأداءه في تحليل  

نمط عددي يتضمن 

اأعداداً ضمن ٧ منازل 

ليكتشف قاعدته ويكمله 

بدقة وطلاقة.

يحاول اأن يحلل نمطاً 

عددياً يتضمن اأعداداً ضمن 

٧ منازل ول� يستطيع اأن 

يكتشف النمط اأو يكمل 

ال�أعداد الناقصة.

ل� يستطيع اأن يحلل اأو 

يكتشف قاعدة نمط 

عددي.
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توظيف ال�أعداد 

في اإكمال اأنماط 

عددية.

يحلل نمطاًعددياً 

ليكتشف قاعدته 

يتضمن كسوراً اأو 

اأعداداً كسرية ويكمله 

بدقة وطلاقة.

يطور اأداءه في تحليل  

نمط عددي يتضمن 

كسوراص اأو اأعداداً 

كسرية ليكتشف قاعدته 

ويكمله بدقة وطلاقة.

يحاول اأن يحلل نمطاً 

عددياً يتضمن كسوراً اأو 

اأعداداً كسرية ول� يستطيع 

اأن يكتشف النمط اأو 

يكمل ال�أعداد الناقصة.

ل� يستطيع اأن يحلل اأو 

يكتشف قاعدة نمط 

عددي.
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توظيف العمليات على 

ال�أعداد في اإكمال اأنماط 

عددية.

يحلل نمطاً عددياً يتضمن 

مضاعفات العدد ليكتشف 

قاعدته ويكمله بدقة 

وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل نمط 

عددي يتضمن مضاعفات 

العدد ويكمله.

يحاول اأن يحلل 

نمطاً عددياً يتضمن 

مضاعفات العدد 

ويكمله.

ل� يستطيع اأن يحلل 

نمطاً.

يحلل نمطاً عددياً يتضمن 

قابلية القسمة ليكتشف 

قاعدته ويكمله بدقة 

وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل 

نمط عددي يتضمن قابلية 

القسمة ويكمله.

يحاول اأن يحلّل نمطاً 

عددياً يتضّمن قابلية 

القسمة ويكمله.

ل� يستطيع اأن يحلّل 

نمطاً.

يحلل نمطاً عددياً 

ليكتشف قاعدته يتضّمن 

اإحدى العمليات اأو اأكثر 

ويكمله بدقة وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل نمط 

عددي يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر ويكمله.

يحاول اأن يحلل نمطاً 

عددياً يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر 

ويكمله.

ل� يستطيع اأن يحلل 

نمطاًعددياً.

يحلل نمطاً عددياً 

ليكتشف قاعدته، يتضمن 

كسوراً، اأو اأعداداً عشرية 

ويكمله بدقة وطلاقة.

يطور اأداءه في تحليل  

نمط عددي يتضمن 

كسوراً اأو اأعداداً عشرية 

ليكتشف قاعدته ويكمله 

بدقة وطلاقة.

يحاول اأن يحلل 

نمطاًعددياً يتضمن 

كسوراً اأو اأعداداً 

عشرية ول� يستطيع 

اأن يكتشف النمط 

اأو يكمل ال�أعداد 

الناقصة.

ل� يستطيع اأن يحلل 

اأو يكتشف قاعدة 

نمط عددي.

حل جمل مفتوحة

حل جمل مفتوحة على 

ال�أعداد.

يحلل الجملة المفتوحة 

ويجد المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد ضمن ٧ منازل 

ويفّسر اإجابته.

يحلل الجملة المفتوحة 

ويجد المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد، ويحاول اأن يفّسر 

اإجابته.

يحاول اأن يحلل 

الجملة المفتوحة 

ول� يستطيع اأن يجد 

المطلوب في مقارنة 

ال�أعداد 

ل� يستطيع اأن يحلل 

الجملة المفتوحة اأو 

يحلها.
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البيانات

- تنظيم بيانات محدودة في 

جداول اإشارات، وتمثيلها 

بال�أعمدة.

يمثّل البيانات في جدول 

اإشارات، ثم يرسم 

المحورين، ويمثلها 

بال�أعمدة.

يمثّل البيانات في جدول 

اإشارات ويطور اأداءه في 

رسم المحورين وتمثيلها 

بال�أعمدة.

يحاول اأن يمثّل 

البيانات في جدول 

اإشارات ول� يستطيع 

رسم المحورين، 

وتمثيلها بال�أعمدة

يمكن اأن يمثّل 

البيانات بجدول 

اإشارات غير دقيق، 

ل� يستطيع اأن يمثل 

البيانات بال�أعمدة.

- قراءة بيانات ممثلة 

بالخطوط.

يقراأ بيانات ممثلة 

بالخطوط ويفسرها .

يقراأ بيانات ممثلة 

بالخطوط ويطور اأداءه في 

تفسيرها.

يحاول اأن يقراأ بيانات 

ممثلة بالخطوط ول� 

يستطيع اأن يفّسرها.

ل� يستطيع اأن 

يقراأ بيانات ممثلة 

بالخطوط.

يتعرّف مفهوم التجربة - التجربة العشوائية.ال�حتمال 

العشوائية ويميزها من 

التجربة غير العشوائية 

ويفّسر اإجابته.

يتعرف مفهوم التجربة 

العشوائية ويميزها من 

التجربة غير العشوائية 

ويطور اأداءه في تفسير 

اإجابته.

يحاول اأن يتعرف 

مفهوم التجربة 

العشوائية ول� يستطيع 

اأن يميزها من التجربة 

غير العشوائية. 

ل� يستطيع اأن يتعرف 

مفهوم التجربة 

العشوائية.

يتعرف مفهوم الفرصة - يتعرف مفهوم الفرصة.

ويميز فرصة حدوث 

العنصر من غيره ويفسر 

اإجابته.

يتعرف مفهوم الفرصة 

ويميز فرصة حدوث 

العنصر من غيره، ويطور 

اأداءه في تفسير اإجابته.

يحاول اأن يتعرف 

مفهوم الفرصة ول� 

يستطيع اأن يميز 

فرصة حدوث العنصر 

من غيره 

ل� يستطيع اأن يتعرف 

مفهوم الفرصة.
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الصف: الخامس                      الوحدة: ال�أولى                          عنوان الوحدة: نظرية ال�أعداد                                عدد الحصص المتوقعة: ١3     

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أولي. التعرف اإلى مفهوم العدد العدد ال
�أولي. ال

ية لغاية  �أول �أعداد ال تعرف ال
العدد ١٠٠.

مراجعة للعدد الفردي والعدد الزوجي،  الحقائق 
�أعداد الزوجية:  �أعداد الفردية وال ال الخاصة ب

مجموع عددين فرديين هو عدد زوجي؛ مجموع 
عدد فردي واآخر زوجي هو عدد فردي؛ مجموع 

عددين زوجيين هو عدد زوجي.
�أولى: عدد له عاملان مختلفان  فقط  العدد ال

هما العدد واحد والعدد ذاته )العدد ١ ليس 
ية حتى العدد ١٠٠  �أول �أعداد ال ا(، ال ًي عدداً اأول

ية عبر التحقق من  وفحص ما اإذا ما كانت اأول
قواسمها.

اأمثلة سهلة  �أولي ب تقديم العدد ال
وعملية مثلاً: عبر مجموعة 

تحتوي عدة عناصر والسؤال عن 
ية تقسيم هذه المجموعة اإلى  اإمكان
مجموعات متساوية، مثلاً مجموعة 
فيها ١٢ عنصر يمكن تقسيمها اإلى 

)٦، ٦( )4، 4، 4( )3،3،3،3( في هذه 
الحالة يكون العدد ١٢ ليس عدًدا 

ينما المجموعة ذات ٧ عناصر  ا ب ًي اأول
� يمكن تقسيمها اإلى مجموعات  ل

متساوية سوى ٧ مجموعات كل منها 
١ عنصر؛ لذا ٧ هو عدد اأولي.

ية بين  �أول �أعداد ال يحصر ال
عددين.

�أعداد  حل اأحاجي على ال
�أولية:  ال

- اأنا عدد اأولي اأتكون من 
يين  مجموع عددين اأول

من اأنا؟
-هل يوجد عدد اأولي  

يتكون من مجموع 
عددين فرديين؟

بداأ الوحدة بـ:  ت
�أعداد   مراجعة لمفاهيم ال

الزوجية والفردية.
مراجعة لمفهوم قاسم 

العدد من حقائق القسمة.
مراجعة لمفهوم 

مضاعفات العدد من 
حقائق الضرب.

�أولي مجموعه  العدد ال
ية. ائ ن عوامله مجموعة ث

ية. �أول التعرف اإلى مفهوم العوامل ال
التحليل اإلى العوامل. 

تحليل العدد اإلى عوامله 
ية. �أول ال

اإيجاد العامل المشترك 
�أكبر لعددين. ال

اإيجاد المضاعف المشترك 
�أصغر لعددين. ال

ية واأخرى  العامل/ القاسم للعدد )هناك عوامل اأول
ية عبر  �أول ية للعدد(، التحليل للعوامل ال ر اأول غي

محاولة قسمة العدد على ٢ اأو 3 اأو 5 اأو ٧ 
ابة العدد كحاصل ضرب عوامل  وهكذا...، كت

�أكبر لعددين  ية،  العامل المشترك ال اأول
)اأكبر عدد يقسم كلا العددين دون باق(، 

�أصغر لعددين المضاعف المشترك ال
ا للعددين معاً(، رمز  )اأصغر عدد يكون مضاعًف
�أكبر: ق.م.اأ ورمز المضاعف  العامل المشترك ال

�أصغر: م.م.اأ المشترك ال
ثاني(.  �أول × العدد ال )ق.م.اأ × م.م.اأ = العدد ال

تقديم تمارين متدرجة حول العوامل 
والقواسم من خلال حقائق الضرب 

والقسمة.
لتعرف  ية ل تقديم اأنشطة استقصائ
على العلاقة بين العامل المشترك 

�أصغر. �أكبر والمضاعف المشترك ال ال
تقديم مجموعة من المسائل 

ية التي تجسد مفهوم  ات ا الحي والقضاي
�أصغر والعامل  المضاعف المشترك ال

�أكبر. المشترك ال

اأسئلة وتمارين حول 
خوارزمية التحليل 

للعوامل
اأسئلة وتمارين حول اإيجاد 

المضاعف المشترك 
والعامل المشترك.

العوامل هي نفسها 
القواسم

تقديم المعنى العملي 
لعامل  )الحياتي( ل

المشترك والمضاعف 
المشترك.
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الصف: الخامس                          الوحدة: الثانية                   عنوان الوحدة: ضرب وقسمة الكسور العادية                   عدد الحصص المتوقعة: ١6

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ضرب الكسور 
العادية. 

ضرب عدد صحيح بكسر عادي.
ضرب كسرين عاديين.

العدد الصحيح كسر مقامه واحد وبسطه 

العدد الصحيح، ضرب كسرين عاديين
اأ جـ
ب د

 = ) جـ
د  

×
 

اأ
ب

(

)حاصل ضرب البسطين مقسوما على 
حاصل ضرب المقامين(.

اأنشطة على ورق مربعات لتقديم 
مفهوم ضرب كسر بكسر 
)التمثيل الهندسي لضرب 

كسرين اأو كسر بعدد صحيح(. 
استعمال الحاسبة وبعض 

برمجيات الحاسوب للتحقق 
من صحة عمليات الضرب على 

الكسور.

ية(  ات مسائل كلامية )حي
نية على ضرب الكسور. ي روت

يمكن اإجراء عمليات 
�ختصار بين البسوط  ال
والمقامات قبل عملية 

الضرب. 

قسمة الكسور 
العادية.

قسمة عدد صحيح على كسر 
عادي.

قسمة كسرين عاديين.

مقلوب الكسر، قسمة كسر على كسر 
�أول في مقلوب الكسر  )ضرب الكسر ال

ثاني(. ال

استعمال الحاسبة وبعض 
برمجيات الحاسوب للتحقق 
من صحة عمليات القسمة 

على الكسور.

اتية(  مسائل كلامية )حي
نية على قسمة الكسور. ي روت

الصف: الخامس          الوحدة: الثالثة                    عنوان الوحدة: ضرب وقسمة  الكسور العشرية                             عدد الحصص المتوقعة: ١6

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ضرب الكسور 
العشرية.

ضرب عدد صحيح 
بكسر عشري.

ضرب كسرين عشريين. 

مراجعة بسيطة في الكسور العشرية 
وعمليتي الجمع والطرح عليها، ضرب 
الكسور العشرية: ضرب كسر عشري 
في كسر عشري، ضرب كسر عشري 

في عدد صحيح  

راتيجيات الحساب  استخدام است
تقريب للتحقق من  الذهني وال

ية الحل. معقول
التحقق من صحة الحل باستخدام 

�آلة الحاسبة. ال

ية(  ات مسائل كلامية )حي
نية.  ي روت

ية(  ات مسائل كلامية )حي
نية. ي غير روت

تركيز على اأن الضرب يكون  ال
الفاصلة  �هتمام ب ضرب اأعداد دون ال
�نتهاء من الضرب  العشرية وحين ال

يتم اعتماد الفاصلة وفق عدد 
المنازل العشرية.



١١٧

قسمة الكسور 
العشرية.

قسمة عدد صحيح 
بكسر عشري.

قسمة كسرين عشريين.

قسمة الكسور العشرية: قسمة كسر 
عشري على كسر عشري، قسمة 
كسر عشري على عدد صحيح 

وبالعكس.

راتيجيات الحساب  استخدام است
تقريب للتحقق من  الذهني وال

ية الحل. معقول
 التحقق من صحة الحل. 

�آلة الحاسبة. باستخدام ال

تمارين ومسائل على قسمة 
الكسور العشرية.

الصف: الخامس                        الوحدة: الرابعة                          عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ١                                 عدد الحصص المتوقعة: ١7

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

رسم شبكة للمكعب على ورق مربعات، يرسم شبكة مكعب.شبكة المكعب.
ثني الشبكة، الورق المقوى لرسم الشبكة 

وطيها، هناك عدة اأشكال لشبكة المكعب.

استخدام مكعبات ومتوازيات 
ئة الطالب  ي مستطيلات من ب

لعد رؤوسها ووجوهها 
وحوافها.

استخدام ورق مربعات وورق 
مقوى.

مشروع الطالب: تكوين 
مكعب برسم شبكته 

ومناقشة ذلك اأمام الطلبة.

يوجد عدة اأشكال لشبكة 
المكعب.

التعرف اإلى اأنواع المثلث المثلث.
اه. حسب قياسات زواي

التعرف اإلى اأنواع المثلث 
حسب اأطوال  اأضلاعه.

عناصر المثلث الستة: ثلاثة اأضلاع، ثلاث 
زوايا، المثلث من حيث اأنواع الزوايا: مثلث 

زاوية، ومثلث منفرج  حاد الزوايا، مثلث قائم ال
�أضلاع:  زاوية.  المثلث من حيث اأطوال ال ال

�أضلاع، مثلث متساوي  مثلث مختلف ال
�أضلاع. الساقين، ومثلث متساوي ال

استخدام الرسوم التوضيحية 
يان نوع المثلث. ب ل

تمارين ومسائل على 
تصنيف المثلثات وفق 
ا واأطوال   زواي قياسات ال

�أضلاع. ال

اإعطاء الوقت الكافي للطلبة 
من اأجل ترسيخ المفهوم 

الرياضي.
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مساحة المناطق التي 
�أشكال  تحصرها ال

الهندسية المستوية.

التعرف اإلى وحدات قياس 
المساحة.

اإيجاد مساحة المنطقة  
المربعة.

اإيجاد مساحة المنطقة 
المستطيلة.

اأنها عدد الوحدات المربعة التي  المساحة ب
تغطي الشكل الهندسي، وحدة المساحة 

)سم٢( اأو )م٢(.
المحيط للشكل الهندسي المستو )مجموع 

�أشكال  اأطوال اأضلاعه(، مساحات ال
الهندسية: 

- مساحة المربع = طول الضلع×  طول 
الضلع.

- مساحة المستطيل = طوله × عرضه.

استخدام لوحة مربعات 
�ستقراء قوانين المساحات  ل

تقديم شكل مركب من 
�إيجاد  عدة اأشكال هندسية ل

�كتفاء  مساحاتها وعدم ال
اأشكال هندسية منفردة. ب

تنظيم اأنشطة عملية خارج 
غرفة الصف لحساب 

مساحات اشكال في ساحة 
المدرسة ورسم مخططات 
بسيطة للمدرسة وحساب 

مساحات على المخطط.  

اتية على  مسائل حي
حساب المساحات 

نية. ي نية وغير روت ي )روت
تقديم مسائل تتضمن 
تنمية  تقدير مساحات ل

الحس المكاني والعددي 
لدى الطلبة.

�أشكال الهندسية  تقديم ال
ثلاثة: المربع والمستطيل  ال

والمثلث فقط في هذه 
�قتصار على وحدات  الوحدة ال

)سم٢( اأو )م٢(.
الدونم كوحدة مساحة 

للاأرض.  
�أوضاع  �قتصار على ال عدم ال
القياسية للاأشكال الهندسية 
المعروضة لحساب المساحة.

ية  ب المساحة الجان
والكلية لمتوازي 

المستطيلات.

التعرف الى شبكة متوازي 
المستطيلات.

ية  ب اإيجاد المساحة الجان
لمتوازي المستطيلات.

اإيجاد المساحة الكلية  
لمتوازي المستطيلات.

متوازي المستطيلات كمفهوم وعناصر، له: 
ستة اأوجه وثمانية رؤوس و١٢ حرفاً، المكعب 

كحالة خاصة من متوازي المستطيلات 
�أشكال الهندسية ثلاثية  ثبات العناصر،  ال ب
�رتفاع، المساحة  �أبعاد: الطول،  العرض، ال ال

ية للمتوازي: وهي مساحة اأوجهه  ب الجان
�أربعة، المساحة  ية المستطيلة ال ب الجان
الكلية للمتوازي وهي مساحة اأوجهه 

المستطيلة الستة.

 استخدام المقصوصات 
لتشكيل شبكات المتوازي 
ية  ب واإيجاد المساحة الجان

والكلية من هذه الشبكات.

ية  ن ي ية )روت ات مسائل حي
نية(. ي وغير روت

مسائل تتضمن تقدير 
تنمية الحس  مساحات ل
المكاني والعددي لدى 

الطلبة.

 لمتوازي المستطيلات ٢4 
زاوية قائمة.
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الصف: الخامس                         الوحدة: الخامسة                              عنوان الوحدة: ال�إحصاء                                  عدد الحصص المتوقعة: ٨

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

انات. ي ب �أعمدة.تمثيل ال ال انات ب ي تمثيل ب
انات بالخطوط.  ي تمثيل ب

نتاج معطيات من  است
انات ممثلة. ي ب

انات الخام،   ي ب انات المجدولة، ال ي ب ال
انات:  ي ب ل تمثيلات المختلفة ل اأنواع ال

انات  ي �أعمدة والخطوط، تمثيل ب ال
انات  ي �أعمدة، تمثيل ب ال مجدولة ب
مجدولة بالخطوط، قراءة وتفسير 

انية، الجدول التكراري. ي تمثيلات ب

انات  ي اأنشطة عملية على جمع ب
ئة المحيطة  ي ب من المدرسة وال

يلها. تها ثم تمث وجدول
مشاريع بحثية حول جمع 

انات عن ظواهر من المجتمع  ي ب
يلها. السكاني وتمث

استخدام برمجيات حاسوب 
انات  ي ب ل بسيطة لتمثيل بسيط ل

)عرض ذلك اأمام الطلبة(.

انات  ي مسائل تتضمن ب
عن المجتمع الفلسطيني 

تعزيز  �نتماء ول لتعميق ال
تراث. ال

�أنشطة والوسائل  تركيز على ال ال
انات  ي العملية وتقديم نماذج لتمثيل ب

ئة المحيطة ي ب واقعية من ال
�قتصار على التمثيل بالخطوط  ال

�أعمدة والتوسع فيها في هذا الصف وال
انات بما  ي ب تقديم اأهمية تمثيل ال

يعتها من النظرة  يسهل اكتشاف طب
السريعة.

الصف: الخامس                        الوحدة: السادسة                     عنوان الوحدة: ضرب ال�أعداد الكسرية                             عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد  ضرب ال
الكسرية.

ضرب عدد صحيح بعدد 
كسري

ضرب كسر عادي بعدد 
كسري.

 ضرب عددين كسريين.

مفهوم ضرب عدد صحيح بعدد 
كسري

تحويل عدد كسري لكسر عادي 
بسطه اأكبر من مقامه، ضرب 

عدد كسري بكسر )تحويل العدد 
الكسري لكسر عادي قبل اإجراء 

عملية الضرب(.
ضرب عددين كسريين

)تحويلهما اإلى كسرين قبل اإجراء 
عملية الضرب(

اأنشطة عملية على ورق مربعات لتقديم 
مفهوم العدد الكسري واأنه يكافئ كسر 

)3 + ١
٢

١ 3 تعني )
٢
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استعمال الحاسبة وبعض برمجيات 
الحاسوب للتحقق من صحة عمليات 
�أعداد الكسرية. الضرب على الكسور وال

ية(  ات مسائل كلامية )حي
ية تتضمن ضرب  ن ي غير روت

كسور.
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�أعداد  قسمة ال
الكسرية.

قسمة كسر عادي على 
عدد كسري.

 قسمة عددين كسريين.

قسمة عدد كسري على عدد 
كسري يتم تحويلهما اإلى كسور 

قبل اإجراء العملية.

استعمال الحاسبة وبعض برمجيات 
الحاسوب للتحقق من صحة عمليات 

�أعداد الكسرية. القسمة على ال

ية(  ات مسائل كلامية )حي
ية تتضمن قسمة  ن ي غير روت

كسور.

نية  ي ية الروت ات المسائل الحي
اأخذ نصيب  ية ت ن ي وغير الروت

�أسد بعد اتقان الخوارزميات. ال

الصف: الخامس                       الوحدة: السابعة                         عنوان الوحدة: ضرب ال�أعداد العشرية                            عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد العشرية. ضرب كسر عشري في ضرب ال
عدد عشري.

ضرب عددين عشريين.

�أعداد العشرية وعمليتي  مراجعة بسيطة في ال
الجمع والطرح عليها، ضرب الكسور 

�أعداد العشرية: ضرب كسر عشري في  وال
كسر عشري، ضرب كسر عشري في عدد 

صحيح، ضرب عددين عشريين.

راتيجيات  استخدام است
تقريب  الحساب الذهني وال
ية الحل للتحقق من معقول
التحقق من صحة الحل 
�آلة الحاسبة. باستخدام ال

ية(  ات مسائل كلامية )حي
تتضمن ضرب كسور.

تركيز على اأن الضرب يكون  ال
�هتمام  ضرب اأعداد دون ال

�نتهاء  الفاصلة العشرية وحين ال ب
من الضرب يتم اعتماد الفاصلة 

وفق عدد المنازل العشرية.

�أعداد  قسمة ال
العشرية.

قسمة كسر عشري 
بعدد عشري.

قسمة عددين عشريين.

�أعداد العشرية:  قسمة الكسور العشرية وال
قسمة كسر عشري على كسر عشري، 
قسمة كسر عشري على عدد صحيح 

وبالعكس.
قسمة عددين عشريين.

راتيجيات  استخدام است
تقريب  الحساب الذهني وال
ية الحل. للتحقق من معقول

التحقق من صحة الحل 
�آلة الحاسبة. باستخدام ال

ية(  ات مسائل كلامية )حي
تتضمن ضرب كسور.

تركيز على تحويل الكسر/ العدد  ال
العشري لعدد صحيح بالضرب في 

قوى العشرة للمقسوم والمقسوم 
عليه لتتحول المساألة لقسمة 

اأعداد صحيحة )اإن اأمكن(.
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الصف: الخامس                            الوحدة: الثامنة                           عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                               عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

رباعية. �أشكال ال التعرف اإلى خواص المربع.ال
التعرف اإلى خواص 

المستطيل.
التعرف اإلى المعين.

مراجعة لعناصر المربع،  المربع حالة 
خاصة من المستطيل، اأقطاره متعامدة 

�آخر واأضلاعه  وينصف كل منهما ال
متساوية.. وله 4 محاور تماثل، 

المستطيل كحالة عامة للمربع، 
�أخر  قطراه ينصف كل منهما ال

لكنهما غير متعامدين، وللمستطيل 
�أضلاع  محوري تماثل هما منصفي ال

المتقابلة،  المعين كشكل رباعي 
حيث اأن قطراه ينصف كل منهما 
�آخر ومتعامدان، واأضلاعه متساوية  ال
اه ليست بالضرورة  قوائم،  لكن زواي

المربع كحالة خاصة من المعين.

�أدوات الهندسية/ شبكة  استخدام ال
المربعات/

�أشكال  المقصوصات الورقية، لرسم ال
رباعية والتعرف اإلى خواصها. ال

تمارين على العلاقات بين 
رباعية المعروضة  �أشكال ال ال
لمعرفة خصائص كل شكل.

� يتم التعمق في  ل
رباعية،  �أشكال ال خواص ال

�كتفاء بالخواص  وال
العامة.

حجم متوازي 
المستطيلات.

اإيجاد حجم متوازي 
المستطيلات.

الحجم  عدد الوحدات المكعبة التي 
تملاأ الحيز الذي يشغله المجسم. 

وحدة قياس الحجم: سم3، م3، 
حجم متوازي المستطيلات = 

�رتفاع.  الطول×العرض×ال
المكعب )كحالة خاصة( = الطول 

×الطول×الطول.

توضيح اأن حجم متوازي 
المستطيلات يساوي عدد الوحدات 
نتاج  ئته، للاست تعب المكعبة اللازمة ل
اأن ذلك العدد يساوي حاصل ضرب 
)طول المتوازي × عرضه × ارتفاعه(.

استخدام مجسمات حديدية لتقديم 
مفهوم الحجم )السعة( عبر اإغراق 
المجسم في الماء وحساب حجم 
الماء المطرود في وعاء اآخر )مدرج(.

اتية على حساب  مسائل حي
نية وغير  ي الحجوم )روت

نية(.  ي روت
مسائل تتضمن تقدير 
تنمية الحس  الحجوم ل

المكاني والعددي.

�أنشطة  تركيز على ال ال
والوسائل العملية.

استخدام القوانين في 
التطبيقات على اأن تكون 

�أرقام صغيرة. ال
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التحويل بين وحدات قياس وحدات القياس.
الطول.

التحويل بين وحدات قياس  
الكتلة.

التحويل بين وحدات قياس 
الزمن.

ية  اإجراء عمليات حساب
باستخدام وحدات قياس الزمن.

مراجعة لوحدات قياس المسافة: 
سم، متر، و كم؛ والتحويل بين  هذه 

الوحدات،  وحدات قياس الكتلة: 
غم، كغم، طن؛ والتحويل بين  هذه 

انية،  الوحدات، وحدات قياس الزمن: ث
دقيقة، ساعة؛ والتحويل بين  هذه 

الوحدات. جمع /طرح الفترات الزمنية.

استخدام اأدوات قياس حقيقية:
- للمسافة: المسطرة والمتر

لكتروني، الميزان  �إ - للكتلة: الميزان ال
زنبركي، والميزان ذو الكفتين مع  ال

تقليدية  العيارات ال
- للزمن: الساعة ذات العقارب 

والساعة الرقمية واأشكال مختلفة من 
الساعات من الشبكة العنكبوتية.
اريخ اأدوات  مشاريع بحثية حول ت

القياس.

اتية على  تقديم تمارين حي
حسابات القياس واستخدام 

وحداته المختلفة.

الوحدات  �كتفاء فقط ب ال
المطروحة.

التحويل بين وحدات 
�أصغر اإلى  القياس من ال

�أكبر وبالعكس. ال
اأنشطة عملية لمعرفة 
العلاقة بين وحدات 

القياس المختلفة وربط 
ذلك بوحدات تدريس 

العلوم.

الصف: الخامس                              الوحدة: التاسعة                            عنوان الوحدة: ال�حتمال�ت                              عدد الحصص المتوقعة: ١٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى التجربة التجربة العشوائية.
ية. ية العشوائ �حتمال ال

�حتمال الفرصة/ ال

ية،  �حتمال التجربة العلمية، التجربة  ال
فرصة لوقوع حادث ما: ممكن الوقوع 

مستحيل الوقوع، اأكيد الوقوع، التجربة 
ية البسيطة: من حيث نواتجها. �حتمال ال

الفضاء العيني للتجربة والذي يمثل كافة 
�ت( لوقوع حادث  �حتمال �إمكانيات )ال ال

ما، الحادث البسيط.

اأنشطة عملية تبّسط مفهوم 
التجارب المختلفة

نرد، قطع النقد،  استخدام حجر ال
سحب كرات من صناديق.

اأسئلة مباشرة تؤكد على 
اكتساب المفهوم.

�حتمال  عدم التوسع في مفهوم ال
العرض المبسط لفكرة  �كتفاء ب وال

ية.  �حتمال التجارب ال
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   معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للّصّف الخامس ال�أساسّي

مؤّشر ال�أداءالمعيارالمجال
نجاز مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

د 
دا

أع �
ال

الوعي بمفهوم 

العدد ال�أولي.

يتعرّف مفهوم العدد 

ال�أولي.

يميّز العدد ال�أولي ويّفسر 
سبب تصنيفه ضمن 

ال�أعداد ال�أولية، ويحصر 
جميع ال�أعداد ال�أولية 

ضمن العدد 5٠، ويجد 
عدداً اأولياً ضمن شروط 

ٍمعينة.

يميّز العدد ال�أولي ويطوّر 

قدراته في حصر ال�أعداد 

ال�أولية ضمن العدد 5٠، 

وضمن شروط معينة.

يحصر ال�أعداد ال�أولية ضمن 

العدد ٢٠، ويخلط بين العدد 

ال�أولي والفردي.

ل� يستطيع تمييز العدد 

ال�أولي.

التحليل اإلى 

العوامل.

يتعرّف التحليل اإلى 

العوامل ال�أوليّة.

يحلّل عدداً اإلى عوامله 
ال�أولية اأو غير ال�أولية 

بطرٍق عدة، ويجد عدداً 
ُمحللاً اإلى عوامله.

يحلّل العدد اإلى عوامله، ويجد 
عدداً ُمحللاً اإلى عوامله، 

ويطور قدراته في تحليل العدد 
اإلى عوامله ال�أولية.

يحلّل العدد اإلى عوامله،

 ويكتب تحليلاً للعدد ضمن 
اً حقائق  العدد ٢٠، ُموظفِّ

الضرب.

يحلّل عدداً ضمن العدد 

١٠ فقط، دون تمييز اإن 

كانت اأولية اأم ل�.  

يتعرّف العامل 

المشترك ال�أكبر 

)ع.م.اأ( 

والمضاعف 

المشترك ال�أصغر 

)م.م.اأ( لعددين اأو 

اأكثر.

يجد )ع.م.اأ( و)م.م.اأ( 
لعددين اأو ثلاثة ذهنياً 
في بعض الحال�ت، 

وكذلك من خلال كتابة 
التحليل اإلى العوامل، 
ويفّسر علاقة )ع.م.اأ( 
و)م.م.اأ(  بال�أعداد التي 

قام بتحليلها.

يجد العامل المشترك 
ال�أكبر لعددين اأو ثلاثة 
من خلال كتابة التحليل 

اإلى العوامل، ويطوّر 
قدراته في تفسير علاقة 

)ع.م.اأ( و)م.م.اأ( 
بال�أعداد التي قام 

بتحليلها.

يجد عاملاً مشتركاً لعددين 

ضمن العدد ٢٠ من خلال 

كتابة التحليل اإلى العوامل، 

ويحاول اإيجاد )ع.م.اأ( 

للعددين.

ل� يميّز بين )ع.م.اأ( 

و)م.م.اأ( ول� يجدهما، 

قد يجد عاملاً مشتركاً 

لعددين ضمن العدد 

.١٠
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تمثيل وقراءة 

وكتابة كسور 

عشرية ضمن ٦ 

منازل عشريّة

يمثّل كسوراً عشرية 

ضمن ٦ منازل 

عشرية ويقراأها 

ويكتبها.

يمثّل كسوراً عشرية 

ضمن ٦ منازل عشرية 

على لوحة المنازل 

ويقراأها ويكتبها 

بالكلمات والرموز.

يمثّل كسوراً عشرية 

ضمن ٦ منازل عشرية 

على لوحة المنازل 

ويقراأها ويكتبها بال�أرقام، 

ويطوّر قدراته في كتابتها  

بالكلمات.

يمثّل كسراً عشرياً ضمن 

٦ منازل عشرية على لوحة 

المنازل ويحاول قراءته، 

ويخطئ في ال�أعداد العشرية 

التي تحوي اأصفاراً في 

منازلها.

يمثّل كسراً عشرياً ضمن 

منزلتين عشريتين فقط 

على لوحة المنازل.

اإجراء وتمثيل 

العمليات 

الحسابية 

)الضرب 

والقسمة(

للكسور العادية اأو 

ال�أعداد الكسريّة

- يمثّل عملية ضرب 

وقسمة كسور 

عادية،   وضرب 

كسر عادي في 

عدد كسري اأو عدد 

صحيح.

يمثّل عمليتي الضرب 

والقسمة  للكسور 

العادية، وضرب كسر 

عادي في عدد كسري 

لعددين اأو اأكثر بطرق 

مختلفة، مستخدماً 

التمثيل بالرسم لعمليات 

الضرب والقسمة، وخط 

ال�أعداد لتمثيل عملية 

ضرب عدد صحيح 

في كسر عادي اأو عدد 

كسري، ولوحة الكسور 

في قسمة كسرين 

عاديين.

يمثّل عمليتي الضرب  

والقسمة للكسور العادية، 

ويطوّر قدراته في ضرب 

كسر عادي في عدد 

كسري لعددين مستخدماً 

التمثيل بالرسم لعمليات 

الضرب والقسمة  وخط 

ال�أعداد لتمثيل عملية 

ضرب عدد صحيح 

في كسر عادي اأو عدد 

كسري. 

يحاول اأن يمثل عملية  

ضرب كسر عادي في عدد 

صحيح بالرسم.

ل� يمكنه اأن يمثّل عملية 

ضرب وقسمة كسور 

عادية   وضرب كسر 

عادي في عدد كسري 

اأو عدد صحيح. 
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- يجري عملية 

الضرب والقسمة 

لمزيج من )الكسور 

العادية اأو ال�أعداد 

الكسرية، اأو ال�أعداد 

الصحيحة(.

يجري عملية الضرب 
والقسمة لعددين اأو 

اأكثر مكتوبة على شكل 
)كسور عادية، اأعداد 

كسرية، اأعداد صحيحة( 
اأو مزيج منها. ويجد 

الناتج ذهنياً في ضرب 
عدد صحيح في عدد 
كسري، ويربط بين 

ناتج الحل وناتج التمثيل 
بالرسم. 

يجري عملية الضرب 

والقسمة لعددين مكتوبين 

على شكل )كسور 

عادية، اأعداد كسرية، 

اأعداد صحيحة( اأو مزيج 

منها. ويطوّر قدراته في 

اإيجاد العملية لثلاثة 

اأعداد. 

يجري عملية ضرب كسرين 

عاديين، ويحاول اإجراء عملية 

قسمة كسرين عاديين.

يحاول اإجراء عملية 

ضرب كسرين عاديين 

بتطبيق قاعدة ضرب 

الكسرين. 
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اإجراء العمليات 

الحسابية 

) الضرب 

والقسمة(

للكسور العشرية 

اأو ال�أعداد 

العشرية

يجري عملية 

الضرب والقسمة 

لمزيج من )الكسور 

العشرية، اأو ال�أعداد 

العشرية، اأو ال�أعداد 

صحيحة(.

يجري عملية الضرب 
والقسمة لعددين اأو 

اأكثر مكتوبة على شكل 
)كسور عشرية، اأعداد 

عشرية، اأعداد صحيحة( 
اأو مزيج منها. ويجد 

الناتج ذهنياً في ضرب 
عدد صحيح في عدد 
عشري وضرب كسر 
عشري في ال�أعداد 
 )...،١٠، ١٠٠(

ويربط بين ناتج الضرب 
والقسمة لهذه ال�أعداد 

بالطريقة المعتادة وبطريقة 
التحويل اإلى كسور عادية 

ثم اإجراء العملية.

يجري عملية الضرب 
والقسمة لعددين مكتوبة 

على شكل )كسور 
عشرية، اأعداد عشرية، 
اأعداد صحيحة( اأو 

مزيج منها. ويجد الناتج 
ذهنياً في ضرب عدد 

عشري في ال�أعداد )١٠، 
 )...،١٠٠

ويطوّر قدراته في الربط 
بين ناتج الضرب والقسمة 

لهذه ال�أعداد بالطريقة 
المعتادة، وبطريقة التحويل 
اإلى كسور عادية ثم اإجراء 

العملية.

يجد ناتج ضرب عدد عشري 

في ال�أعداد )١٠، ١٠٠،...(

ويحاول اإيجاد عملية الضرب 

لعددين اأحدهما عدد صحيح 

وال�آخر كسر عشري. 

يحاول اإيجاد ناتج ضرب 

عدد عشري في ال�أعداد 

)١٠، ١٠٠،...( فقط.

حل المساألة 
على العمليات 

ال�أربع في الكسور 
العادية والعشرية 
وال�أعداد الكسرية 
والعشرية ومسائل 
يتطلب حلها 

توظيف )ع.م.اأ( 
و)م.م.اأ(.

 يحلل المعلومات فهم مسالة

لتحديد المعطيات 

اللازمة للحل، والمطلوب 

الذي يجب توظيف 

يجاده. المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة 

الحسابية بلغته الخاصة، 

ويحدد المعطيات، 

ويطور قدراته في تحديد 

المطلوب.

يواجه صعوبة في تحديد 

المعطيات وتحديد المطلوب.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب.
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يحّدد العملية/ات الحسابية اأو التخطيط للحل

جراءات )ع.م.اأ( و)م.م.اأ(  ال�إ

التي سيقوم بها ويضع مخططاً 

اأو اأكثر قابلاّ للتنفيذ لحلها، 

يتضمن مراحل العمليات اأو 

ال�جراءات اللازمة.

يحدد العملية/

ات الحسابية اأو 

جراءات )ع.م.اأ(  ال�إ

و)م.م.اأ( التي 

سيقوم بها ويضع 

مخططاً اأو اأكثر قابلاّ 

للتنفيذ ، يتضّمن 

مراحل العمليات اأو 

ال�جراءات اللازمة، 

ويطوّر قدراته في 

وضع اأكثر من حل. 

يضع مخطّطاً جزئياً 

لمراحل العمليات اللازمة 

للحل.

ل� يمكنه التخطيط لحل 

مسالة حسابية تتعلق 

بالعمليات على الكسور 

باأنواعها، اأو الوعي 

بـ)ع.م.اأ( و)م.م.اأ(  .
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ينّفذ العمليات الحسابيّة اعتماداً التوصل للحل.

على المعطيات والعمليات 

اللازمة التي اعتمدها، اأو يجد 

)ع.م.اأ( و)م.م.اأ( لعددين 

اأو اأكثر حسب المطلوب من 

المساألة التي تحتاج لخطوات 

حل مركبة سواء اأكثر من عملية 

حسابية، اأو اأكثر  من عدد في 

المسائل المتعلقة بـ )ع.م.اأ( 

و)م.م.اأ(. ويتوصل لحل دقيق 

وصحيح اأو اأكثر من حّل، 

موّضحاُ مراحل الحل ويتاأكد من 

صّحته.

يتوصل لحل 

المسائل الحسابية، 

اأو يجد )ع.م.اأ( 

و)م.م.اأ( لعددين 

حسب المطلوب 

من المساألة موّضحاً 

مراحل الحل، ويطوّر 

قدراته في التوصل 

لحل مساألة تحتاج 

الى خطوات مركبة.

ل� يستطيع التوصل 

اإلى الحل في معظم 

الحال�ت، ويمكن له 

اأحياناً الحّل في عمليات 

ضرب كسور عادية.

ل� يمكنه حل مسائل 

حسابية تتعلق بالوعي 

بالكسور العادية والعشرية 

وال�أعداد الكسرية والعشرية 

والعمليات عليها.

س
قيا

وال
ة 

دس
هن

الوعي باأنواع ال

المثلثات حسب 

الزوايا وال�أضلاع

يصنّف المثلث 

حسب قياس 

اأطوال اأضلاعه.

يصنّف مثلثاً مرسوماً حسب 

قياس اأضلاعه اإذا ُعلمت جميع 

عناصره، اأو بعض قياسات 

عناصره مجهولة اأو تحتاج 

لقياس.

يصنّف مثلثاً حسب 

قياس اأضلاعه 

مرسوماً ومثبتاً عليه 

القياسات، ويطوّر 

قدراته في تصنيف 

مثلث بعض قياسات 

عناصره مجهولة اأو 

تحتاج لقياس. 

يحاول تصنيف مثلثاً 

مرسوماً حسب قياس 

اأضلاعه اإذا ثبتت عليه 

القياسات.

يمكن اأن يميز مثلثاً 

متساوي ال�أضلاع اإذا ثُبتت 

عليه اأطوال اأضلاعه.
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اإيجاد المساحة 

والوعي بوحدات 

قياسها

يجد مساحة 

كلٍّ من المربع 

والمستطيل.

يتعرّف وحدات قياس المساحة 

المناسبة، ويتعرّف مساحة 

كلٍّ من المستطيل والمربع، 

ويجدهما ويكتب وحدة القياس 

المناسبة.

يتعرّف المساحة، 

ويتعرّف مساحة 

كلٍّ من المستطيل 

والمربع ويجدهما، 

ويحاول كتابة وحدة 

القياس المناسبة. 

يحاول التعرف الى 

مساحة كلٍّ من 

المستطيل والمربع 

ويحاول اأن يجدهما.

يمكن اأن يتعرّف مساحة 

كلٍّ من المستطيل والمربع، 

ويحاول اإيجاد مساحة 

شكل رُِسمت جميع 

اضلاعه اأفقياً وعمودياً على 

خطوط شبكة المربعات.

الوعي بالشكل 

الرباعي

يتعرّف 

خصائص 

الشكل الرباعي

يتعرف الشكل الرباعي واأقطاره، 

ويعطي اأمثلة من ال�أشكال 

الهندسية ومن البيئة المحيطة 

على المعين،  ويوظّف معرفته 

هذه في اإيجاد اأطوال اأقطار اأو 

اأضلاع اأو زوايا مجهولة في 

الشكل الرباعي المعطى، ويقارن 

بين ال�أشكال الرباعية من حيث 

الخصائص.

يتعرّف الشكل 

الرباعي واأقطاره 

من خلال الرسم، 

ويعطي اأمثلة من 

ال�أشكال الهندسية 

ومن البيئة المحيطة 

على المعين، ويطوّر 

قدراته في توظيف 

معرفته هذه في 

اإيجاد اأطوال اأقطار 

اأو اأضلاع اأو زوايا 

مجهولة في الشكل 

الرباعي المعطى، 

وفي مقارنة ال�أشكال 

الرباعية من حيث 

الخصائص.

يحاول التعرف اإلى 

الشكل الرباعي واأقطاره 

من خلال الرسم، 

ويحاول اإعطاء اأمثلة من 

البيئة المحيطة.

يحاول تمييز ال�أشكال 

الرباعية من الرسم.
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الوعي بشبكة 

متوازي 

المستطيلات 

والمكعب

يتعرّف شبكة 

متوازي 

المستطيلات 

والمكعب 

وخصائصهما.

يتعرّف العلاقة بين اأوجه متوازي 

المستطيلات والمكعب، 

ويذكر اأمثلة من البيئة على 

كلٍّ منهما ويتعرّف شبكة كلٍّ 

منهما، ويكمل رسم شبكة 

متوازي مستطيلات اأو مكعب 

على شبكة مربعات، ويقارن 

بين شبكة المكعب ومتوازي 

المستطيلات.

يتعرّف شبكة 

متوازي 

المستطيلات 

والمكعب، ويطوّر 

قدراته في اإكمال 

رسم شبكة متوازي 

مستطيلات اأو 

مكعب على شبكة 

مربعات.

يحاول التعرف اإلى 

شبكة كّل من متوازي 

المستطيلات والمكعب. 

يمكن اأن  يميز بين 

المكعب والمربع 

والمستطيل ومتوازي 

المستطيلات، ول� يستطيع 

التمييز بين شبكة المكعب 

وشبكة المتوازي.

يتعرّف 

المساحة 

الجانبية والكلية 

والحجم 

للمكعب 

ومتوازي 

المستطيلات.

يتعرّف مفهوم الحجم والمساحة 

الجانبية والكلية للمكعب 

ومتوازي المستطيلات، ويجدها 

اإّما ذهنياً في بعض الحال�ت، اأو 

موظِّفاً القانون ، ويحدد وحدة 

القياس ال�أنسب لحجم مجّسٍم 

معطى.   

يتعرّف مفهوم 

الحجم والمساحة 

الجانبية والكلية 

للمكعب ومتوازي 

المستطيلات ويجد 

الحجم موظِّفاً 

القانون، ويطوّر قدراته 

في اإيجاد المساحة 

الجانبية والكلية 

واختيار وحدة 

القياس المناسبة 

لبعض ال�أحجام 

والمساحات.

يتعرّف قانون حجم 

المكعب ومتوازي 

المستطيلات ويحاول 

اإيجاد الحجم والمساحة 

الجانبية.  

يحاول اأن يتعرّف اإلى قانون 

مساحة المربع وحجم 

المكعب.
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الوعي بوحدات 

قياس)الطول، 

الكتلة، الزمن(

التحويل بين وحدات 

قياس الطول وبين 

وحدات قياس الكتلة.

يحوّل بين وحدات 

قياس الطول عدد 

صحيح اأو عدد عشري 

اأو عدد كسري.   

يحوّل بين وحدات 
قياس الطول والكتل 
من ال�أكبر للاأصغر 

وبالعكس وللقياسات 
المعطاة كعدد 
صحيح، ويطوّر 

قدراته في التحويل 
من ال�أصغر اإلى 

ال�أكبر وفي القياسات 
المعطاة على شكل 
كسور، وفي تحديد 

وحدة القياس 
ال�أنسب ل�أطوال اأو 

كتل معطاة.

يحاول اأن يحوّل بين 

وحدات قياس الطول 

والكتل من ال�أكبر للاأصغر 

اذا كانت القياسات المعطاة 

اأعداداً صحيحة.

يذكر بعض العلاقات بين 

وحدات قياس الطول 

ووحدات قياس الكتل ول� 

يتمكن من توظيف ذلك 

للتحويل. 

اإجراء عملية جمع 

وطرح اأزمنة معطاة.

ُيجري عملية جمع 

ال�أزمنة بالحمل، 

ويجري عملية طرح 

ال�أزمنة، ويوظّف 

ال�ستلاف بطلاقة. 

يجري عملية جمع 
ال�أزمنة ويوظف 
الحمل، ويجري 

عملية طرح ال�أزمنة 
دون استلاف، ويطوّر 
قدراته في عمليات 
الطرح بال�ستلاف.

يجري عملية جمع ال�أزمنة 

دون حمل، ويحاول طرح 

ال�أزمنة دون استلاف.

يجري عملية جمع ال�أزمنة 

دون الحمل.

حل مساألة 

حياتية على 

الهندسة 

والقياس

 يحلل المعلومات فهم مسالة.
لتحديد المعطيات 

اللازمة للحل، 
والمطلوب الذي يجب 

توظيف المعطيات 
يجاده ويرسم شكلا  ل�إ

توضيحياً لذلك.

يعبّر عن المسالة 
الحسابية بلغته 

الخاصة، ويحدد 
المعطيات، ويطوّر 
قدراته  في تحديد 
المطلوب، ورسم 
شكٍل توضيحّي.

يحاول تحديد المعطيات 

خاصة اإذا كانت ضمن 

شكل مرسوم.

ل� يمكنة تحديد المعطيات، 

ول� تحديد المطلوب .
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جراءات التخطيط للحل يحّدد ال�إ

والقوانين اللازمة للحل 

ويضع مخطّطاً اأو 

اأكثر لحل مساألة على 

)الهندسة والقياس(، 

ويفّسر خطوات الحل.

جراءات  يحدد ال�إ

والقوانين اللازمة 

للحل ويضع مخططاً 

لحل المسالة، ويطوّر 

قدراته في تفسير 

خطوات الحل. 

يضع مخطّطاً جزئياً لمراحل 

الخطوات اللازمة للحل.

ل� يمكنه التخطيط لحّل 

مسالة على المساحة اأو 

الحجم.

جراءات التوصل للحل. ينّفذ ال�إ

اللازمة لحل مساألة 

مرّكبة، ويطبّق القانون 

وخطوات الحل التي 

اعتمدها، ويتوصل لحل 

دقيق وصحيح، موّضحاً 

مراحل الحل، ويتاأكد 

من صحته.

جراءات  ينّفذ ال�إ

اللازمة، ويطبق 

القانون وخطوات 

الحل في حّل مساألٍة 

بسيطة، ويطوّر 

قدراته في التوصل 

لحل لمساألة تحتاج 

لخطوات مركبة,

يحاول اأن يتعرف اإلى 

بعض قوانين المساحات 

والحجوم، ول� يستطيع 

التوصل اإلى الحل في معظم 

الحال�ت.

ل� يمكنه حل مسالة على 

الهندسة والقياس.

جبر
ال

الوعي بمفاهيم 

ال�أنماط

اكتشاف قاعدة نمط 

من اأعداٍد كسريّة.

يحلّل نمطاً من اأعداد 

كسرية ليكتشف 

قاعدته، ويكمله بدقة 

وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل  

نمط من اأعداد 

كسرية ليكتشف 

قاعدته ويكمله.

يحاول اأن يحلل نمطاً من 

اأعداد كسرية ،ول� يستطيع 

اأن يكتشف النمط، اأو 

يكمل ال�أعداد الكسرية 

الناقصة.

ل� يستطيع اأْن يحلّل اأو 

يكتشف قاعدة نمط من 

اأعداد كسرية.
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توظيف العمليات 

الحسابية في اإكمال 

اأنماط عددية من 

كسور اأو اأعداد 

كسرية.

يحلل نمطاً من كسور 

واأعداد كسرية ليكتشف 

قاعدته يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر، 

ويكمله بدقة وطلاقة.

يطوّر اأداءه في 

تحليل نمط من 

كسور واأعداد كسرية 

يتضمن اإحدى 

العمليات اأو اأكثر، 

ويكمله.

يحاول اأْن يحلّل نمطاً 

من كسور واأعداد كسرية 

يتضّمن اإحدى العمليات اأو 

اأكثر، ويكمله.

ل� يستطيع اأن يحلّل نمطاً من 

كسور واأعداد كسرية.

حل جمل 

مفتوحة

حّل جمل مفتوحة 

من عمليات ضرب 

وقسمة على الكسور 

وال�أعداد الكسرية 

والعشرية

يحلّل الجملة المفتوحة 

ويجد المطلوب من 

خلال  الربط بين 

الكسور وال�أعداد 

الكسرية والعشرية في 

العملية وفي الناتج، 

ويفّسر اإجابته.

يحلّل الجملة 

المفتوحة ويجد 

المطلوب من خلال  

الربط بين الكسور 

وال�أعداد الكسرية 

والعشرية في العملية 

وفي الناتج، ويطوّر 

قدراته في تفسير 

اإجابته.

يحاول اأْن يحلّل الجملة 

المفتوحة ول� يستطيع اأن 

يجد المطلوب.

ل� يستطيع اأن يحلّل الجملة 

المفتوحة اأو يحلّها.

اإيجاد الزاوية 

المجهولة من شكل 

رباعي ُعلمت ثلاٌث 

من زواياه ومجموع 

زواياه.

يجد الزاوية المجهولة 

من شكل رباعي 

ُعرِفت ثلاٌث من زواياه 

ومجموع زواياه ال�أربع، 

ويفسر اإجابته بالتاأكُّد 

من الحل.

يجد الزاوية المجهولة 

من شكل رباعي 

ُعرفت ثلاٌث من 

زواياه ومجموع 

زواياه ال�أربع، ويطوّر 

اأداءه في تفسير 

اإجابته.

يحاول اإيجاد زاوية مجهولة 

من شكل رباعي ُعرفت 

ثلاٌث من زواياه ومجموع 

زواياه.

ل� يمكنه ايجاد زاوية مجهولة 

من شكل رباعي ُعرفت ثلاٌث 

من زواياه ومجموع زواياه 

ال�أربع.
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اإيجاد طول ضلع  

مجهول في مستطيل 

اأو مربع ُعلمْت 

مساحته، اأو متوازي 

مستطيلات، ومكعب 

ُعلم حجمه.

يجد طول ضلع  
مجهول في مستطيل اأو 
مربع ُعلمت مساحته، 
ويوظّف قانون حجم 
المكعب ومتوازي 
المستطيلات في 

اإيجاد ضلع مجهول 
في مكعب اأو متوازي 

مستطيلات ُعلم 
حجمه، ويفّسُر اإجابته 

بالتاأكُّد من الحل.

يجد طول ضلع  
مجهول في 

مستطيل اأو مربع 
ُعلمت مساحته، 
ويطوّر قدراته في 

توظيف قانون حجم 
المكعب ومتوازي 
المستطيلات في 

اإيجاد ضلع مجهول 
فيهما اإذا ُعلم 

الحجم.

يحاول اإيجاد طول ضلع  

مجهول في مستطيل اأو 

مربع ُعلمت مساحته.

ل� يمكنه اإيجاد طول ضلع  

مجهول في مستطيل اأو مربع 

ُعلمت مساحته، اأو متوازي 

مستطيلات ومكعب ُعلم 

حجمه.

ء 
صا

ح
إ ال�

ت
ال�

تم
�ح

قراءة بيانات وال

ممثلة بالخطوط

قراءة بيانات ممثّلة 

بالخطوط

يقراأ بيانات ممثّلة 

بالخطوط ويفسرها.

يقراأ بيانات ممثّلة 
بالخطوط، ويطوّر 
اأداءه في تفسيرها.

يقراأ بيانات ممثّلة بالخطوط 

،ويحاول  تفسيرها.

يحاول قراءة بينات ممثّلة 

بالخطوط.

-التعرُّف اإلى الفضاء 

العيني.

يتعرّف مفهوم الفضاء 
العيني، ويحدد 

الفضاء العيني للتجربة 
العشوائية.

يتعرّف الفضاء 
العينّي، ويطوّر قدراته 
في تحديد الفضاء 

العيني للتجربة 
العشوائية.

يحاول اأن يتعرّف مفهوم 

الفضاء العيني، ويذكر بعض 

عناصره.

ل� يستطيع اأن يتعرف اإلى 

مفهوم الفضاء العيني، وقد 

يكتب بعض عناصره.

الوعي بالتجربة 

العشوائية 

والحادث.

-التعرّف اإلى الحادث 

واأنواع الحوادث.

يتعرّف اإلى الحادث، 
ويحّدد عناصره بطلاقة 

في تجربٍة عشوائيٍّة 
معطاة ، ويصنّفه 

)بسيط، مركب، اأكيد، 
مستحيل( حسب نوع 
الحادث، بناًء على 

عناصره، ويفّسر اإجابته.

يتعرّف اإلى الحادث 

ويحدد عناصره، 

ويصنّفه حسب نوع 

الحادث بناًء على 

عناصره، ويطوّر 

قدراته في تفسير 

اإجابته.

يحدد بعض عناصر حادث 

في تجربة عشوائية معطاة. 

ويصنّفه اأحياناً حسب 

نوعه.

يمكن اأن يذكر بعض نواتج 

حادث.
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التعرف اإلى اولويات العمليات  العمليات الحسابية.
ية. الحساب

ية اأولويات  اأولويات العمليات الحساب
�أعداد  �أقواس على ال العمليات بوجود ال
�أقواس فالضرب اأوالقسمة فالجمع  )ال

اأو الطرح(.

لتعرف  اإعطاء المثال واللامثال ل
على العملية الصحيحة.

تمارين ومسائل غنية 
عن ايجاد ناتج عمليات 

على مقادير عددية.

بداأ الوحدة بمراجعة في  ت
�أعداد  العمليات على ال

والعوامل...

�أسس. المقارنة بين اأعداد اأسية اأساساتها مبادئ ال
واحدة واأسسها مختلفة )العدد 

�أكبر(. �أكبر هو ال �أس ال ذو ال
المقارنة بين اأعداد اأسسها واحدة 

واأساساتها مختلفة )العدد ذو 
�أكبر(. �أكبر هو ال �أساس ال ال

المقارنة بين اأعداد مختلفة في 
�أساسات )يجب اإيجاد  �أسس وال ال
القيمة لكل عدد قبل المقارنة(.

�آلة الحاسبة في اإيجاد قيمة  توظيف ال
اأعداد اأسية.

اً  �أساس )العدد المتكرر ضرب �أس وال ال
وعدد مرات التكرار(. 

اأنشطة تتطلب تقدير قيم اأعداد اأسية.
اأنشطة تتطلب اإكمال اأنماط اأعداد 

اأسية.
اأنشطة تتطلب اكتشاف اأنماط عددية 

تتضمن اأعداد اأسية.

تقدير ناتج عمليات على اأعداد 
اأسية.

لتعرف على اأعداد مكتوبة  األغاز ل
بصورة اأسية.

اأسئلة مباشرة للتحقق 
من اكتساب المهارة.

تربيعي. �أعداد مربعة الجذر ال يعية ل رب اإيجاد جذور ت
كاملة.

يعية لمربعات غير  رب تقدير جذور ت
كاملة.

ا  مفهوم المربع الكامل )العدد مضروًب
في نفسه(.

تربيعي. مفهوم الجذر ال
تربيعي. رمز الجذر ال

تربيعي لمربع كامل حتى  الجذر ال
العدد 4٠٠ )القسمة الطويلة(.

خوارزمية تقدير قيمة جذر تربيعي 
�أعداد ليست مربعات كاملة )حصر  ل

العدد بين مربعين كاملين فيكون 
الجذر بين جذريهما(.

�إيجاد  اأنشطة باستخدام الحاسبات ل
مربعات اأعداد.

�إيجاد  اأنشطة باستخدام الحاسبات ل
�أعداد كاملة. يعية ل رب جذور ت

يعية  رب تقدير قيم جذور ت اأنشطة ل
اأكد من القيم  ت �أعداد غير كاملة وال ل

بالحاسبات.

تمارين لحساب 
مساحات مربعات واأطوال 

اأضلاعها كتطبيقات 
على مفهوم الجذور 

يعية. ترب ال

�أعداد الكاملة  ال �كتفاء ب ال
حتى 4٠٠ واإيجاد جذورها.

تركيز على خوارزمية  عدم ال
تربيعي. اإيجاد الجذر ال
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�أعداد الجذر التكعيبي. ية ل ب اإيجاد جذور تكعي
مكعبة.

�أعداد  تقدير الجذر التكعيبي ل
غير مكعبة.

مفهوم مكعب العدد )العدد مضروبا 
في نفسه مرتين: العدد×نفسه×نفسه(

مفهوم الجذر التكعيبي 
رمز الجذر التكعيبي، تقدير قيمة 
�أعداد غير مكعبة  جذر تكعيبي ل

)حصر العدد بين عددين مكعبين 
فيكون الجذر بين جذريهما(.

�إيجاد  اأنشطة باستخدام الحاسبات ل
مكعبات اأعداد.

�إيجاد  اأنشطة باستخدام الحاسبات ل
�أعداد  ية ل ب يعية اأو تكعي رب جذور ت

معطاة.
بية  تقدير قيم جذور تكعي اأنشطة ل

اأكد من  ت �أعداد غير مكعبة وال ل
القيم بالحاسبات.

اإعطاء انشطة على مقارنة الحجوم 
لمكعبات اطوالها ١سم، ١٠سم، 

١متر.
اة العملية  الحي ربط هذه الحجوم ب

�أدوية. مثل حقنة )سيرينج( ال

مسائل على حجوم 
مكعبات كتطبيقات 
على مفهوم مكعب 

العدد وجذره التكعيبي.

تركيز على  المهم هو ال
المفهوم وليس على 

الخوارزمية.
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رباعية. �أشكال ال تعرف خصائص متوازي ال
�أضلاع. ال

تعرف خصائص شبه 
المنحرف.

�أشكال  مراجعة بسيطة في خصائص ال
رباعية: المستطيل، المعين، المربع. ال

�ت  �ضلاع كحالة عامة من حال متوازي ال
رباعية: فيه كل ضلعين متقابلين  �أشكال ال ال

متوازيين ومتساويين.
�أضلاع: اأقطاره  التوسع  في خصائص متوازي ال

�آخر. ينصف كل منهما ال
شبه المنحرف كشكل رباعي. فيه ضلعان 

متوازيان فقط.
�ضلاع، مساحة شبه  مساحة متوازي ال

المنحرف.

رباعية  اأشكال  رسم  اإكمال   
على  اأضلاعها  بعض  بمعلومية 
شبكة مربعات، لوحة مسمارية.

مواد  من  هندسية  اشكال  اإنشاء 
محسوسة مثلاً خيطان، اأو اأسلاك، 

اأو قطع خشبية مستقيمة. 
�أشكال الهندسية على شبكة   رسم ال
خصائصها  على  لتعرف  ل مربعات 
وقياسات  �أضلاع  ال اأطوال  من حيث 
وتحديد  �أقطار  ال وخصائص  الزوايا 
هذه  بين  المشترك  وغير  المشترك 
التعميمات  لبعض  للوصول  �أشكال  ال
مربع  كل  العلاقة:  ذات  الهندسية 
متوازي  مستطيل  كل  مستطيل، 

اأضلاع، كل مربع معين.

رسم اأشكال هندسية رؤوسها 
معلومة في المستوى.

 فهم العلاقات بين الصفات 
)دون برهان( مثلاً: اإذا كان 

الشكل فيه كل ضلعان 
متقابلان متساويان  فانهما 
بالضرورة متوازيان والعكس 

صحيح.

تركيز على التعرف اإلى  ال
الشكل وخصائصه قبل 

لتعميمات. الوصول ل
تعاريف  تركيز على ال عدم ال

المكتوبة والتي يطلب 
اً من الطالب  ان المعلم اأحي

يز  حفظها، مثلاً تمي
الشكل من بين مجموعة 

�أشكال اأهم من اأكتب  من ال
تعريف الشكل.  

تعرف خصائص المثلث من المثلث.
�أضلاع. حيث اأطوال ال

رسم المثلث.  
ايجاد مساحة المثلث

اه  �أضلاع )اأضلاعه متساوية، زواي المثلث متساوي ال
متساوية في القياس(.

تا  المثلث متساوي الساقين: ضلعان متساويان، زاوي
نازل على  تان في القياس، العمود ال القاعدة متساوي

لثين  نازل يقسمه اإلى مث القاعدة ينصفها، والعمود ال
ية:  ال ت �ت ال متطابقين. رسم المثلث في الحال

ثلاثة، - اإذا علم اأضلاعه ال
- اإذا علم ضلعان وقياس زاوية محصورة. 

تين عليه.  - اإذا علم طول الضلع وقياس زاوي
ثية.  ل اإيجاد مساحة المنطقة المث

١ مساحة مستطيل 
٢ مساحة المثلث = 

مشترك معه في

١ × )طول القاعدة × 
٢ �رتفاع=  القاعدة وال

�رتفاع (   ال

استخدام المقصوصات 
الورقية لتقديم خصائص 

المثلثات. 
التحقق من الخصائص 

اأنشطة قياس عملية واقعية. ب

اأسئلة تمكن الطلبة من 
استخدام الخصائص في حل 

مسائل رياضية.

�قتصار على الخصائص  ال
المذكورة وعدم التوسع.

١3٧



١38

الصف: السادس                              الوحدة: الثالثة                                عنوان الوحدة: الجبر                               عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ابة جمل رياضية برموز المتغير. كت
جبرية.

 اإيجاد القيمة العددية 
لمقدار جبري من خلال 
التعويض في المتغيرات.

ثابت،  ية: ال ال ت المفاهيم الجبرية ال
المتغير، المعامل، الحد الجبري، 

المقدار الجبري، مع اأمثلة عليها بما 
يزها. يمكن من تمي

القيمة العددية للمتغير الجبري، 
�أعداد   التعويض في ال وللمقدار الجبري ب

المعطاة بدل المتغيرات.
ية. تحويل مقادير جبرية لجمل اإنشائ

تعبير عن مساحات اأشكال هندسية  ال
بمقادير جبرية.

عرض اأحاجي من الحياة، مثلاً: عمر 
والد 3 اأضعاف عمر ابنه كم عمر الوالد 

الرموز؟ ب
�أنشطة والوسائل  ضرورة اأن تتضمن ال

�إجابة. التحقق من صحة ال
تكوين مقادير جبرية من جمل كلامية 

اإنشائية.
تكوين اأنماط رياضية من مقادير جبرية.

اة  اأسئلة وتمارين من الحي
لحساب قيم عددية لمقادير 

�عمار، ما  جبرية )حول ال
يمتلكه شخص من اأموال...

تركيز على مسائل  ال
ئة الطالب. ي اتية من ب حي

العامل المشترك 
�أكبر. ال

اإجراء العمليات الجبرية 
ر على المقادي

اإيجاد العامل المشترك 
لمقادير جبرية.

اإجراء  تبسيط المقادير الجبرية ب
العمليات: جمع اأو طرح مقدارين 

� اإذا كانت  � يجوز اإل جبريين اأو اكثر ل
�أس. المتغيرات متشابهة ولها نفس ال
ضرب مقدارين جبريين يكون بضرب 

العوامل العددية وضرب المتغيرات.

�ت  عرض اأنشطة متنوعة تغطي حال
�أربعة  يمكن فيها اإجراء العمليات ال
 � على المقادير الجبرية و اأنشطة ل

يمكن فيها اإجراء تلك العمليات مع 
توضح السبب

تمارين متنوعة على العمليات 
�أربعة على المقادير الجبرية. ال

يجب اأن تكون المقادير 
� تزيد  الجبرية بسيطة ل

عن حدين جبريين.



١3٩

الصف: السادس                            الوحدة: الرابعة                            عنوان الوحدة: ال�إحصاء                                عدد الحصص المتوقعة: ١١

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

انات منفصلة  الجداول التكرارية. ي تمثيل ب
معطاة بجداول تكرارية.

انات  ي الجداول التكرارية وخصائصها، ب
مفردة.

انات عن طريق  ي تكوين ب
جمعها من الطلبة او الحصول 

انات جاهزة.... ي على ب
انات حقيقية  ي الحصول على ب
بلدية او من  من المدرسة اأو ال

�إحصاء للعمل في  جهاز ال
مشاريع لجدولتها.

انات  ي اأسئلة باستخدام ب
يلها في جداول  تمث حقيقية ل

تكرارية
ناتجة  تفسير معنى القيم ال

من تكوين جداول. 

تركيز على العمل الجماعي. ال

نزعة  مقاييس ال
المركزية.

تعرف مفاهيم المنوال، 
والوسط الحسابي، والوسيط. 
انات معطاة ي ب اإيجاد المنوال ل

اإيجاد الوسط الحسابي 
لمفردات معطاة.

انات  ي ب حساب الوسيط ل
مفردة معطاة.

نزعة المركزية: المنوال:  مقاييس ال
�أكثر تكرارًا )شيوًعا(،  وهي القيمة ال
والوسط الحسابي وهي القيمة التي 

تميل )تنزع( لها باقي القيم، والوسيط 
وهي القيمة التي تتوسط القيم )نصف 

القيم اأكبر منها ونصف القيم اأصغر 
منها 

الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم 
مقسوماً على عددها.

الوسيط هو القيمة الواقعة في منتصف 
يبها  رت مجموعة من القيم بعد ت

اً. ي ازل ن اً اأو ت تصاعدي
نزعة المركزية  حساب مقاييس ال

�أعداد. لمجموعة من ال

انات  ي مشاريع بحثية لجمع ب
حقيقية وحساب منوالها 

ووسطها ووسيطها. 
استخدام الحاسبة للتحقق من 

تائج. ن صحة ال
برامج الحاسوبية  استخدام ال

نزعة المركزية. �إيجاد مقاييس ال ل
ية مثلاً ما  ي ات تطبيقات حي

معنى اأن يكون الوسط الحسابي 
لمصروف العائلة الشهري على 

نار. المواصلات ٦٠ دي

�إيجاد  ية ل ات حل مسائل حي
الوسط الحسابي، والوسيط 

والمنوال. 
تفسير معنى الوسط الحسابي 

لمجموعة من القيم.

تواصل بلغة الرياضيات ربط  ال
ية ات تعلّم بسياقات حي ال

انات الفردية  ي ب ل تقديم الوسيط ل
في هذا الصف.



١4٠

الصف: السادس                             الوحدة:  الخامسة                        عنوان الوحدة: النسبة                                 عدد الحصص المتوقعة: ١5 

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

مفهوم العدد الدوري، ورمزه، التكرار تعرف العدد الدوري.العدد الدوري.
ة اأو اأكثر. لمنزل

ابة العدد الدوري، صورة  طريقة كت
العدد الدوري على الحاسبة.

ابة  تمارين ومسائل على كت
العدد الدوري.

ا  عدم التوسع في قضاي
 � العدد الدوري كونه ل

يستخدم في التطبيقات 
اتية. الحي

تناسب.النسبة. تعرف مفهومي النسبة وال
قراءة نسبة معطاة.

اأكثر من  ابة نسبة معطاة ب كت
صورة.

تحديد نسبة من اأشكال واأشياء 
معطاة.

ابة النسبة بالصورة العشرية  كت
الدورية وبالعكس.

مفهوم النسبة ورمزها 
مكونات النسبة: مقدم النسبة 

الي النسبة )المنسوب  )المنسوب(، ت
يه(.  اإل

مفهوم النسب المتكافئة كمقدمة 
تناسب، واإيجاد نسبة  لمفهوم ال

مكافئة لنسبة معطاة.
النسبة كعلاقة بين مقدارين، 

تناسب كتساوي نسبتين، والكسر  وال
كجزء من كل. 

اأبسط صورة. النسبة ب

�أشكال الهندسية  استخدام ال
لتقديم مفهوم النسبة.

استخدام شبكة المربعات 
تناسب. لتقديم مفهوم النسبة وال
خواص النسبة في حل مسائل 

اتية. حي

حل مسائل في السياق 
الحياتي باستخدام النسبة 
بيع والشراء،  تناسب  )ال وال

المكسب والخسارة، 
الميراث، ..(

تناسب. اتية على ال اأمثلة حي

�أنشطة والوسائل   تكون ال
ية بعيدة  ات والتمارين حي

عن التجريد.



١4١

الصف: السادس                            الوحدة: السادسة                               عنوان الوحدة: النسبة المئوية                                 عدد الحصص المتوقعة: ١3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تعرف مفهوم النسبة المئوية.النسبة المئوية.
ابة نسب مئوية  قراءة وكت

معطاة.
تحويل نسب معطاة اإلى 

نسب مئوية وبالعكس.
اإيجاد العدد اإذا علمت قيمة 

نسبة مئوية منه.
مقارنة نسب معطاة قبل 
وبعد تحويلها اإلى نسب 

مئوية.

يها  ال مفهوم النسبة المئوية كنسبة ت
العدد ١٠٠ وتقديم رمزها )٪(.

تحويل النسبة اإلى نسب مئوية 
القسمة الطويلة والمقارنة  وبالعكس ب

بين نسب معطاة بعد تحويلها لنسب 
مئوية.

عرض تطبيقات عملية على النسبة 
والنسبة المئوية. 

بين اأنه اإذا ضرب/  تقديم اأنشطة عملية ت
قسم بسط نسبة ومقامها بنفس العدد 

تغير. � ت اإن قيمة النسبة ل ف
اأنشطة عملية على ايجاد كميات 
يرة.  ا مئوية من مقادير كب تمثل نسب

اأمثلة لتقديم مفهوم النسبة 
اتها من خلال المحسوس  ومكون

�أشكال الهندسية  وشبه المحسوس وال
انية. ي ب والرسوم ال

حل مسائل في السياق الحياتي 
بيع  باستخدام النسبة المئوية )ال

والشراء، المكسب والخسارة، 
الميراث،.الخ(

اتية على النسبة المئوية.  اأمثلة حي

تركيز على نسب   ال
مقاماتها يسهل تحويلها 

اإلى مئة.
المقارنة بين النسب هي 

مماثلة للمقارنة بين 
الكسور.

عند حساب النسبة، نعبر 
تين المنسوبتين  عن الكمي

بنفس الوحدة، واأنه ليس 
للنسبة وحدات.



١4٢

الصف: السادس                             الوحدة: السابعة                             عنوان الوحدة: الهندسة والقياس ٢                             عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تعرف عناصر الدائرة الدائرة.
)المركز، الوتر، القطر، 

المحيط(.
نتاج مفهوم النسبة  است

ية وقيمتها. ب تقري ال
الفرجار.  رسم دائرة ب

اإيجاد محيط ومساحة 
دائرة معلوم نصف 

قطرها.

الدائرة : مركزها، نصف قطرها،  عرض وتقديم مفاهيم مرتبطة ب
قطرها، وترها، محيطها ومساحتها ومدلول كل عنصر.

ابتة لجميع الدوائر  ية  اأو ط: واأنها ث ب تقري مفهوم النسبة ال
)نسبة المحيط للقطر(.

رسم دائرة بمعلومية قطرها/نصف قطرها، ورمزها باستخدام 
الفرجار.

. ٢ = ومساحة الدائرة ،محيط الدائرة = ٢

�كتشاف النسبة  اأنشطة ل
بية، مثلاً قياس محيط  تقري ال

�أشكال  مجموعة من ال
الدائرية )صحن، فنجان، علبة 
ية دائرية،  ن حمص، كوب، صي
وقياس تقريبي لقطر كل من 
تقريب(  ال �أشكال )ولو ب هذه ال

ثم قسمة المحيط على 
القطر وملاجظة اأن الجواب 

هو حول ١4,3 
استخدام المقصوصات الورقية 

�أدوات الهندسية لتقديم  وال
الدائرة  المفاهيم الخاصة ب

استخدام الخيط والمسمار 
لرسم دوائر مختلفة.

اأنشطة عملية لحساب 
نتاج  ية واست ب تقري النسبة ال

تة  اب اأن هذه النسبة واحدة وث
مهما اختلفت الدوائر. 

تمارين على حساب 
مساحات دائرة اأو 

اأشكال متداخلة فيها 
دوائر. 

تعريف  يقدم ال
الهندسي للدائرة دون 
تركيز على التجريد  ال

واللغة دون فهم 
المفهوم- الطالب 
يعرف الدائرة لكن 

� يعرف اأن  يمكن ل
يكتب تعريفاً لها 
وهو اأمر غير مهم.

�أشكال  مساحة ال
المستوية 
الهندسية.

اإيجاد مساحة اأشكال 
هندسية مستوية.  

 

�رتفاع للشكل الهندسي، المساحة لشكلين هندسين  مفهوم ال
�ت المختلفة/ مشتركان في ضلع/ مشتركان في  في الحال

اأكثر من ضلع/ غير مشتركين في اأي ضلع، تركيب شكلين 
هندسيين.

 رسم عدة اأشكال هندسية 
مثل مربع مشترك مع مثلث 
وبوضعيات مختلفة والطلب 
من الطالب رسم ارتفاعات 

للشكل.  
يان  ب  مقصوصات ورقية ل

اأن مساحة الشكل الكلي  
�أشكال  مساوية لمساحة ال

المكونة له.  

تمارين على ايجاد 
مساحات اأشكال 
رباعية مركبة وغير 
معقدة )مكونة من 

اكثر من شكل 
هندسي(.

�أشكال  تركيز على ال ال
الهندسية البسيطة 

التي تم اأخذها لحد 
هذه المرحلة.



١43

الصف: السادس                            الوحدة: الثامنة                           عنوان الوحدة: ال�حتمال�ت                          عدد الحصص المتوقعة: ١3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تعرف مفهوم التجارب التجربة العشوائية.
العشوائية.

ية. اإيجاد نواتج تجربة عشوائ

ية وتقديم امثلة عليها  مفهوم التجربة العشوائ
وعلى تجارب غير عشوائية.

نواتج الممكنة لتجربة عشوائية. ال

ية فعلية  اإجراء تجارب عشوائ
ورصد نواتجها للوصول 

لفهم اأكبر لهذا المفهوم.

نواتج  اأسئلة واقعية لمعرفة ال
ية. لتجربة عشوائ

�قتصار على تجارب  ال
بسيطة.

�حتمال.   اإيجاد التكرار النسبي ال
للاحتمال.

ية. نواتج تجربة عشوائ ية ل حساب التكرارات النسب
نتاج اأن مجموع التكرارات النسبية =١ است

مراجعة مفهوم الحادث البسيط.
�حتمال = التكرار الجزئي/ التكرار الكلي. مفهوم ال

نشاطات تتطلب تسجيل 
تائج تجارب  ووصف تكرار ن

ية بسيطة. واقعية باحتمال

اأسئلة لحساب احتمال وقوع 
حوادث بسيطة.

عدم التوسع في مفهوم 
�حتمال التجريدي. ال



١44

     معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الّسادس ال�أساسّي

مؤّشر ال�أداءالمعيارالمجال
نجاز مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

د 
دا

أع �
ال

التعرف الى 

اأولويّات 

العمليّات

اإيجاد ناتج 

عمليّات حسابيّة 

في جملة رياضيّة 

واحدة

يجد ناتج عمليات حسابيّة 
على ال�أعداد الموجبة في 
جملة رياضية واحدة ذهنياً 
اأحياناً؛ ويجد الناتج بطرٍق 
مختلفة اإْن اأمكن ذلك 
رياضيّاً، مراعياً اأولويات 

العمليات الحسابية ال�أربع، 
ويفّسر اإجابته.

يجد ناتج عمليات حسابيّة 

على ال�أعداد الطبيعية في جملة 

رياضيّة واحدة؛ مراعياً اأولويات 

العمليات الحسابيّة ال�أربع؛ 

ويطّور قدراته في تفسير اإجابته.

يجد ناتج عمليات 
حسابيّة على ال�أعداد 
الطبيعية في جملة 

رياضية واحدة 
اإذا اشتملت على 

العمليات نفسها في 
الجملة الواحدة، 

ويحاول اإيجاد الناتج 
ل�أكثر من عملية 

مختلفة في الجملة.

يجد ناتج الجملة 

اإذا كانت من حّدين 

وعملية واحدة فقط.

الوعي بال�أسس

التعرف الى الصورة 

ال�أسيّة للعدد، 

ومربع العدد 

الكامل، ومكعب 

العدد الكامل

يتعرف مفهوم ال�أساس 
وال�أّس، ويعبّر عن مقدار 

محلٍّل على صورة 
)اأ×اأ×اأ×....×اأ(، اأو 
حاصل ضرب اأكثر من 
مقدار على هذه الصيغة 
اإلى الصورة ال�أسيّة له اأو 

العكس، ويحلّل عدداً على 
الصورة ال�أسية اإلى عوامله 
ال�أوليّة، ويوظّف ذلك في 
تمييز المربع، اأو المكعب 

الكامل للعدد ويفّسر اإجابته.  

يتعرّف مفهوم ال�أساس وال�أّس، 

ويعبّر عن مقداٍر محلل على 

صورة )اأ×اأ×اأ×....×اأ( 

بالصورة ال�أسيّة، ويوظّف ذلك 

في تمييز المربع اأو المكعب 

الكامل للعدد، ويطوّر قدراته في 

تحليل عدٍد على الصورة ال�أسيّة 

اإلى عوامله ال�أوليّة.

يحاول التعبير 

عن مقداٍر محلٍل 

على صورة 

)اأ×اأ×اأ×....×اأ( 

بالصورة ال�أسيّة اأو 

العكس، ويوظّف 

ذلك في تمييز المربع 

اأو المكعب الكامل.

يمكن اأحياناً اأن يعبر 

عن مقدارعلى صورة 

الضرب المتكرر.  
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يقارن عددين اأسيّين،  مقارنة اأعداد اأسيّة

ويرتب تصاعديّاً، اأو تنازلياً 

مجموعة من ال�أعداد 

ال�أسية وفي حال�ت مختلفة 

ذهنياً، ويفسر اإجابته بطرق 

مختلفة.

يقارن عددين اأسيين ويرتب 

تصاعدياً اأو تنازلياً مجموعة من 

ال�أعداد ال�أسيّة وفي حال�ت 

مختلفة موظّفاً اإيجاد قيمة كّل 

عدد قبل المقارنة اأو الترتيب، 

ويطوّر قدراته في توظيف قاعدة 

المقارنة في حالة تساوي 

ال�أسس اأو ال�أساسات.

يحاول مقارنة عددين 

اأسيين وذلك من 

خلال اإيجاد قيمة كّل 

عدد قبل المقارنة.

ل� يتمكن من مقارنة 

اأعداد اأسيّة.

الوعي بالجذور 

التربيعية 

والتكعيبية

التعرف اإلى الجذر 

التربيعي والجذر 

التكعيبي

يتعرف الجذر التربيعي 

والجذر التكعيبي، ويجدهما 

لمربع اأو مكعب كامل 

ذهنياً ضمن العدد ١٠٠، 

ويقّدر قيمة الجذر التربيعي 

ل�أعداد ليست مربعة ،ويقّدر 

قيمة الجذر التكعيبي 

ل�أعداد ليست مكعبة 

باستخدام خّط ال�أعداد، 

ويذكر اأمثلة حياتية على 

الجذور. 

يتعرّف الجذر التربيعي 

والتكعيبي ويجدهما لمربع اأو 

مكعب كامل حتى العدد ١٠٠، 

ويطوّر قدراته في تقدير قيمة 

الجذر التربيعي ل�أعداد ليست 

مربعة، والجذر التكعيبي ل�أعداد 

ليست مكعبة باستخدام خّط 

ال�أعداد.

يحاول التعرف 

على الجذر التربيعي 

ويحاول اإيجاده 

ل�أعداد ضمن العدد 

.١٠٠

يمكن اأن يجد الجذر 

التربيعي لعدد ضمن 

العدد ٢5 فقط.
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-اإيجاد ناتج 

عمليّات حسابيّة 

على الجذور 

ومقارنة بين 

جذرين.

يجري عمليات حسابية 

على جذرين اأو مزيج من 

جذور واأعداد صحيحة، 

ويقارن بينهما، ويرتب 

مجموعة منها تصاعدياً اأو 

تنازلياً، ويفّسر اإجابته.

يقارن بين جذرين اأو مزيج 

من جذور واأعداد صحيحة، 

ويطوّر قدراته في اإجراء عمليّات 

حسابية عليهما.   

يحاول المقارنة بين 

جذري عددين ضمن 

العدد ١٠٠ اأو مزيج 

من جذور ضمن هذا 

العدد واأعداد طبيعية.

يمكن اأن يقارن بين 

جذري عددين ضمن 

العدد ٢5 ، اأو مزيج 

من جذور ضمن هذا 

العدد واأعداد طبيعية.

الوعي بالعدد 

الدوري

التعرف اإلى مفهوم 

العدد الدوري

يتعرف العدد الدوري 

ورمزه، ويصنف اأعداداً اأو 

كسوراً عشرية اإلى كسور 

عشرية منتهية، دورية، 

ويميّز الكسور العادية التي 

يمكن التعبير عنها على 

صورة كسر عشري دوري 

بالقسمة، ويتحّقق من ذلك 

باستخدام ال�آلة الحاسبة.

يتعرّف العدد الدوري ورمزه، 

ويصنّف اأعداداً اأو كسوراً 

عشرية اإلى كسوٍر عشريّة 

منتهية، دورية، ويطوّر قدراته 

في تمييز الكسور العادية التي 

يمكن التعبير عنها على صورة 

كسر عشرّي دورّي باستخدام 

القسمة. 

يعرف رمز العدد 

الدوري، ويحاول 

تمييز العدد الدوري 

من مجموعة من 

كسور اأو اأعداد عشرية 

معطاة.

يعرف رمز العدد 

الدوري فقط.

-مقارنة عددين 

دوريين

يقارن بين عددين دوريين، 

ويرتب مجموعة منها 

تصاعدياً وتنازلياً، ويفّسر 

اإجابته.

يقارن بين عددين دوريين، 

ويرتّب مجموعة منها تصاعدياً 

اأو تنازلياً، ويطور في قدراته في 

تفسير اإجابته.

يحاول المقارنة بين 

عددين دوريين.

ل� يمكنه مقارنة عددين 

دوريين.
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الوعي بالنسبة 

والتناسب

التعرف اإلى مفهوم 

النسبة

يتعرف مفهوم النسبة ويعبّر 
عنها بصور مختلفة، ويحدد 
مكوناتها ويقرئها ويكتبها، 
ويجد نسبة مكافئة لنسبة 
معطى، ويفّسر النسبة في 
حالة تساوي الوحدات في 
مقّدم النسبة وتاليها اأو عدم 

تساويهما.

يتعرّف مفهوم النسبة، ويعبّر 
عنها بصور مختلفة ويحّدد 
مكوّناتها ويقراأها ويكتبها، 
ويطوّر قدراته في ايجاد 

نسبة مكافئة لنسبة معطى، 
ومقارنة النسب وتمييز ما 

يشكل تناسباً منها بناًء على 
تساويهما.

يحاول التعرّف اإلى 

مفهوم النسبة، ويحدد 

مكوّناتها ويقراأها 

ويكتبها.

يمكن اأن يميز 

اأشكال النسبة ويحدد 

مقّدمها وتاليها.

التعرّف اإلى مفهوم 

التناسب ومقارنة 

النسب.

يتعرّف التناسب، ويقارن 

النسب ويميّز ما يشّكل تناسباً 

منها بناًء على تساويهما، 

ويرتب نسباً معطاة، ويذكر 

اأمثلة من الحياة على التناسب.

يتعرّف التناسب، ويقارن 

النسب ويميّز ما يشّكل 

تناسباً منها بناًء على 

تساويهما، ويطوّر قدراته 

في ترتيب نسٍب معطاة.

يحاول المقارنة بين 

نسبتين معطيين على 

الصورة نفسها.

ل� يستطيع المقارنة 

بين نسبتين.

التعرف اإلى النسبة 

المئوية.

يتعرف مفهوم النسبة المئوية 

وعناصرها )مقدمها، تاليها 

والرمز٪(. ويمثلها ويكتبها 

من شكل ممثل بالرسم.

يتعرّف مفهوم النسبة 

المئوية، وعناصرها 

)مقدمها، تاليها والرمز٪(. 

ويطوّر قدراته في كتابتها 

من شكل ممثل بالرسم.

يميّز صورة النسبة 

المئوية وعناصرها 

)مقدمها، تاليها 

والرمز٪(. 

ليس لديه وعي في 

مفهوم النسبة المئوية، 

يمكن له اأحيانا تمييز 

صورة النسبة المئوية 

شارة)٪(. من خلال ال�إ
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يقارن بين نسب 

مئوية ويحولها اإلى 

صور مختلفة اأو 

العكس

يقارن بين نسب مئوية، 

ويرتبها تصاعدياً وتنازلياً، 

ويحوّل بين النسب المئوية 

واأشكال النسب ال�أخرى 

بطلاقة، ويفّسر اإجابته. 

يقارن بين نسب مئوية، 

ويرتبها تصاعدياً اأو تنازلياً، 

ويحوّل نسبة مئوية اإلى 

صورة مكافئة، ويطوّر قدراته 

في تحويل نسبة ليست على 

الصورة المئوية اإلى المئوية.

يقارن بين النسب 

المئوية، ويحاول ترتيبها 

تصاعدياً اأو تنازلياً.

يقارن بين نسب 

مئوية مقّدمها اأعداد 

طبيعية.

حل المساألة على

ال�أعداد ال�أسية والجذور 
والنسبة والتناسب.

يحلل المعلومات لتحديد فهم المسالة.

المعطيات اللازمة للحل 

والمطلوب.

يعبّر عن المساألة الحسابية 

بلغته الخاصة، ويحدد 

المعطيات ويطوّر قدراته 

في تحديد المطلوب.

يواجه صعوبة في تحديد 

المعطيات وتحديد 

المطلوب .

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� 

تحديد المطلوب.

جراءات اللازمة من التخطيط للحل يحّدد ال�إ

مقارنة للاأعداد ال�أسيّة، اأو 

اإيجاد قيمة جذر، اأو مقارنة 

نسب، اأو توظيف التناسب 

وتطبيقاته، ويضع مخطّطاً، 

اأو اأكثر قابلاً للتنفيذ يتضّمن 

مراحل حلّها.

جراءات اللازمة  يحّدد ال�إ

من مقارنة للاأعداد ال�أسيّة، 

اأو اإيجاد قيمة جذر، اأو 

مقارنة نسب، اأو توظيف 

التناسب، ويطوّر قدراته 

في وضع اأكثر من حّل. 

يضع مخطّطاً جزئياً 

لمراحل العمليات 

اللازمة للحل.

ل� يمكنه التخطيط  

لحل مساألة على 

ال�أعداد ال�أسيّة 

والجذور والنسبة 

والتناسب.
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جراءات اعتماداً على التوّصل للحل. ينفذ ال�إ

المعطيات والعمليات اللازمة 

التي اعتمدها، ويتوّصل 

لحّل دقيق وصحيح اأو اأكثر، 

موّضحاً مراحل حّل مساألة 

من مستوى ال�ستدل�ل، 

ويتاأّكد من صّحة الحّل.

يتوصل لحّل المسائل 

الحسابيّة اعتماداً على 

المعطيات والعمليات 

اللازمة التي اعتمدها، 

ويتوصل لحل دقيق 

وصحيح اأو اأكثر موّضحاً 

مراحل حّل مساألة من  

اإجراء واحد )مستوى 

التطبيق(، ويتاأّكد من 

صحة الحل، ويطوّر قدراته 

في التوّصل لحّل مساألة  

تحتاج اأكثر من اإجراء.

ل� يستطيع التوصل 

اإلى الحل في معظم 

الحال�ت، ويمكن له 

اأحيانا الحل في مسائل 

حسابية بسيطة تحتاج 

لخطوة حّل واحدة 

ومباشرة.

ل� يمكنه حل مساألة 

على ال�أعداد ال�أسيّة 

والجذور والنسبة 

والتناسب.
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الوعي بمتوازي 

ال�أضلاع وشبه 

المنحرف

- التعرف اإلى 

خواص متوازي 

ال�أضلاع وشبه 

المنحرف

يميّز بين خواص كلٍّ 

من متوازي ال�أضلاع 

وشبه المنحرف والمعين 

والمربع والمستطيل من 

حيث:)ال�أضلاع، الزوايا، 

ال�أقطار، محاور التماثل(، 

ويحدد الخصائص المشتركة 

والمختلفة لكلٍّ منهما، 

ويعتمد على ذلك لمعرفة 

ال�أشكال التي تمثّل حالة 

خاصة من اأشكال اأخرى 

منها، ويفّسر اإجابته.

يميّز بين خواص كلٍّ 

من متوازي ال�أضلاع 

وشبه المنحرف والمعين 

والمربع والمستطيل من 

حيث: )ال�أضلاع، الزوايا، 

ال�أقطار، محاور التماثل(، 

ويطوّر قدراته في معرفة 

ال�أشكال التي تمثّل حالة 

خاصة من اأشكال اأخرى 

منها.

يسمي ال�أشكال من 

خلال رسومات، 

ويحاول التعرّف اإلى 

بعض خواص متوازي 

ال�أضلاع وشبه 

المنحرف.

يسّمي ال�أشكال 

من خلال رسومات 

فقط.

الوعي بمفهوم 

مثلث متساوي 

ال�أضلاع ومتساوي 

الساقين وخواصهما

- التعرّف اإلى 

خواص المثلثين 

متساوي الساقين 

ومتساوي 

ال�أضلاع

يتعرف خواص المثلثين 

متساوي الساقين ومتساوي 

ال�أضلاع، ويقارن بينهما، 

ويبيّن اأّن العمود المنشاأ على 

القاعدة ينّصف القاعدة 

وزاوية الراأس، ويوظّف ذلك 

في اإيجاد قيم زوايا اأو اأضلاع 

اأو مجهولة. 

يتعرف خواص المثلثين 

متساوي الساقين ومتساوي 

ال�أضلاع، ويقارن بينهما، 

ويبيّن اأن العمود المنشاأ 

على القاعدة ينّصف 

القاعدة وزاوية الراأس، 

ويطوّر قدراته في توظيف 

ذلك في اإيجاد قيم زوايا 

اأو اأضلاع اأو مجهولة. 

يتعرّف بعض خواص 

المثلثين متساوي 

الساقين ومتساوي 

ال�أضلاع فقط.

يميّز المثلثين 

متساوي الساقين 

ومتساوي ال�أضلاع 

من خلال مثلثات 

مرسومة ومثبت عليها 

قياساتها.
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التعرّف اإلى متباينة 

المثلث

يتعرف متباينة المثلث 
ويوظفها في الحكم 
على اإمكانية تشكيل 
مثلث من اأضلاع 

معطاة، ويقترح طول�ً 
للضلع الثالث في 
مثلث ُعلم طول 
ضلعين منه. 

يتعرف متباينة المثلث ويوظّفها 

في الحكم على اإمكانية تشكيل 

مثلث من اأضلاع معطاة، ويطور 

قدراته في رسمه حسب المعطيات 

في اقتراح طوٍل للضلع الثالث في 

مثلث ُعلم طول ضلعين منه.

يحاول التعرّف على 

متباينة المثلث، 

ويحاول توظيفها في 

الحكم على اإمكانيّة 

تشكيل مثلث من 

اأضلاع معطاة.

ل� يتعرف متباينة 

المثلث ول� يوظّفها.

رسم مثلث في حال�ت 

مختلفة

يرسم بدقة مثلثاً 

ُعلم قياس اأي 

زاويتين  وطول ضلع 

منه، اأو ُعلم طول� 

ضلعين وقياس الزاوية 

المحصورة بينهما.

يرسم مثلثاً ُعلم طول� ضلعين 

وقياس الزاوية المحصورة بينهما، اأو 

ُعلم قياس زاويتين  منه وطول ضلع 

مشترك، ويطور قدراته في رسمه اإن 

لم تكن الزوايا المعلومة على ضلع 

مشترك.

يحاول رسم مثلٍث ُعلم 

طول� ضلعين وقياس 

الزاوية المحصورة 

بينهما، اأو ُعلم قياس 

زاويتين  منه وطول ضلع 

مشترك دون مراعاة 

الدقة.

قد يرسم اأحد ال�أضلاع 

اأو الزوايا دون مراعاة 

الدقة.
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التعرف اإلى ارتفاع 

ال�أشكال الهندسية 

)المثلث، متوازي 

ال�أضلاع(

يتعرف ال�رتفاع 
لمتوازي ال�أضلاع 
ويرسمه بحال�ته 

الممكنة في جميع 
اأنواع المثلث، ويميز 
ال�أشكال الهندسية 

ذات ال�رتفاع 
المشترك، ويفّسر 
اإجابته ويذكر اأمثلة 

حياتيّة عليها. 

يتعرّف ال�رتفاع ويحّدده في 

متوازي ال�أضلاع وفي المثلث 

القائم وحاّد الزوايا، ويطور قدراته 

في تحديده اأو رسمه في المثلث 

المنفرج الزاوية على امتداد 

القاعدة. ويميز ال�شكال الهندسية 

ذات ال�رتفاع المشترك ويطوّر 

جابة.  قدراته في تفسير ال�إ

يتعرف ال�رتفاع 

ويحدده في متوازي 

ال�أضلاع وفي المثلث 

القائم، ويحاول 

تحديده اأو رسمه في 

المثلث حاّد الزوايا، 

ول� يميز ال�شكال 

الهندسية ذات ال�رتفاع 

المشترك.

قد يحدد ال�رتفاع في 

المثلث القائم الزاوية اأو 

حاد الزوايا، ول� يميز 

ال�أشكال الهندسية ذات 

ال�رتفاع المشترك.

الوعي بمساحة 

بعض ال�شكال 

هندسية 

مضلعة.

- التعرف اإلى مساحة 

المثلث ومتوازي 

ال�أضلاع وشبه 

المنحرف.

يتعرف مساحة كلٍّ 
من المثلث ومتوازي 

ال�أضلاع وشبه 
المنحرف اأو اأشكال 
هندسية مكوّنة من 
اأكثر من شكل، 
ويجدهما بطلاقة، 
ويجد ُبعداً مجهول�ً 
من شكل ُعلمت 
مساحته وال�أبعاد 
الكافية ال�أخرى 
يجاده، ويفسر  ل�إ

اإجابته ويتحّقق منها.

يتعرّف مساحة كّل من متوازي 

ال�أضلاع وشبه المنحرف 

ويجدهما، ويطوّر قدراته في اإيجاد 

ُبعد مجهول من شكل ُعلمت 

مساحته وال�أبعاد الكافية ال�أخرى 

يجاده. ل�إ

يتعرّف مساحة كّل من 

متوازي ال�أضلاع وشبه 

المنحرف ويحاول اأن 

يجدهما، ول� يمكنه 

ايجاد ُبعد مجهول من 

شكل ُعلمت مساحته 

وال�أبعاد الكافية 

يجاده. ال�أخرى ل�إ

يمكن اأن يتعرّف 

مساحة كّل من 

متوازي ال�أضلاع وشبه 

المنحرف فقط، ول� 

يتمكن من حساب 

المساحة.
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التعرف اإلى الدائرة الوعي بالدائرة

وعناصرها وخصائصها 

ويرسمها.

يتعرف الدائرة 
وعناصرها ويذكر 

خصائصها ويرسمها 
بالفرجار اإذا ُعلم 

نصف قطرها.

يتعرف الدائرة وعناصرها ويذكر 

خصائصها، ويطوّر قدراته في 

رسمها بالفرجار اإذا ُعِلَم نصف 

قطرها.

يتعرف الدائرة 

وعناصرها ويذكر بعض 

خصائصها.

يتعرف الدائرة ويمكن 

ذكر بعض عناصرها.

التعرف اإلى محيط 

ومساحة الدائرة

والنسبة التقريبية.

يتعرّف مساحة الدائرة 
والنسبة التقريبية 

ومحيطها ويجدهما 
بطلاقة، ويجد 

نصف القطر اأو القطر 
المجهول اإذا ُعلمت 
مساحة الدائرة اأو 
محيطها، ويفّسر 

اإجابته، ويتحّقق منها.

يتعرّف مساحة الدائرة، والنسبة 

التقريبية ومحيطها ويجدهما، 

ويطوّر قدراته في اإيجاد نصف 

القطر اأو القطر المجهول اإذا ُعلمت 

مساحة الدائرة اأو محيطها.

يتعرّف مساحة الدائرة 

ومحيطها ويحاول اأن 

يجدهما، ول� يمكنه 

اإيجاد نصف القطر اأو 

القطر المجهول اإذا 

ُعلمت مساحة الدائرة 

اأو محيطها.

يمكن اأن يتعرف 

مساحة الدائرة ومحيطها 

فقط دون حسابها.

حل مساألة 

حياتية على 

الهندسة 

والقياس

 يحلّل المعلومات فهم مسالة.
لتحديد المعطيات اللازمة 
للحل،  والمطلوب الذي 
يجب توظيف المعطيات 
يجاده، ويرسم شكلاً  ل�إ

توضيحيّاً لذلك.

يعبّر عن المسالة الحسابيّة بلغته 

الخاصة ويحدد المعطيات 

والمطلوب، ويطوّر قدراته في رسم 

شكل توضيحي.

يحاول تحديد 

المعطيات خاصة اإذا 

كانت ضمن شكل 

مرسوم.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات، ول� تحديد 

المطلوب .
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جراءات التخطيط للحّل. يحدد ال�إ
والقوانين، مثل: قوانين  

مساحة )متوازي 
ال�أضلاع، شبه 

المنحرف، الدائرة(، 
اأو خصائص )متوازي 

ال�أضلاع، شبه 
المنحرف، المثلثات 
حسب نوعها( اللازمة 
للحل ويضع مخططاً اأو 
اأكثر لحّل مساألة على 
)الهندسة والقياس(، 
ويفّسر خطوات الحل.

جراءات والقوانين، مثل:  يحدد ال�إ

قوانين مساحة )متوازي ال�أضلاع، 

شبه المنحرف، الدائرة(، اأو 

خصائص )متوازي ال�أضلاع، 

شبه المنحرف، المثلثات حسب 

نوعها( اللازمة للحل، ويضع 

مخطّطاً لحل مساألة على )الهندسة 

والقياس(، ويطوّر قدراته في تفسير 

خطوات الحل. 

يضع مخططّاً جزئياً 

لمراحل الخطوات 

اللازمة للحّل.

ل� يمكنه التخطيط  

لحل مسالة على 

المساحة اأو الحجم.

جراءات التوّصل للحّل. ينّفذ ال�إ
اللازمة لحل مساألة 
مركبة، ويتوّصل 

لحلٍّ دقيق وصحيح، 
موّضحاً مراحل الحّل 
ووحدات القياس 

المناسبة، ويتاأّكد من 
صّحته.

جراءات اللازمة، ويطبّق  ينّفذ ال�إ

القانون وخطوات الحل في حلِّ 

مساألٍة بسيطة، ويطوّر قدراته 

في التوّصل لحّل مساألة تحتاج 

لخطوات مركبة.

يحاول توظيف بعض 

قوانين المساحات، 

اأو خصائص المثلث 

متساوي ال�أضلاع، 

ومتساوي الساقين، 

ول� يستطيع التوصل 

اإلى الحل في معظم 

الحال�ت.

ل� يمكنه حّل مسالة 

على الهندسة والقياس.

جبر
ال

حل اأنماط 

اأسية

اكتشاف قاعدة نمط 

من اأعداد اأسيّة.

يحلّل نمطاً من 

اأعداٍد اأسيّة ليكتشف 

قاعدته، ويكمله بدقة 

وطلاقة.

يطوّر اأداءه في تحليل  نمٍط من 

اأعداٍد اأسيّة ليكتشف قاعدته 

ويكمله.

يحاول اأْن يحلّل نمطاً من 
اأعداد اأسيّة، ول� يستطيع 
اأن يكتشف النمط، اأو 
يكمل ال�أعداد ال�أسيّة  

الناقصة.

ل� يستطيع اأن يحلل اأو 

يكتشف قاعدة نمط 

من اأعداد اأسيّة.
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حل جمل 

مفتوحة

حّل جمل مفتوحة 

على اإيجاد قياس 

عنصر مجهول من 

شكل رباعّي، اأو 

مثلث، اأو دائرة.

يحّل جملاً مفتوحة على ااإيجاد 
الزاوية اأو الضلع المجهول من 

شكل رباعّي، اأو مثلث بناًء على 
خصائصهما، اأو يجد ُبعَد شكٍل 
هندسّي )مثلث، متوازي اأضلاع، 
شبه منحرف، دائرة( بناًء على 
مساحته اأو محيطه، ويفّسر 
اإجابته، ويتحّقق من الحل.

يحّل جملاً مفتوحة على اإيجاد 
الزاوية اأو الضلع المجهولة من 

شكل رباعي اأو مثلث، بناًء على 
خصائصهما، ويطوّر قدراته في 

اإيجاد ُبعِد شكٍل هندسّي  )مثلث، 
متوازي اأضلاع، شبه منحرف، 

دائرة( بناًء على مساحته اأو محيطه.

يحاول حل جمل 

مفتوحة على اإيجاد 

الزاوية المجهولة 

من شكل رباعي ) 

متوازي اأضلاع، شبه 

منحرف(.

ل� يمكنه حل جمل 

مفتوحة على اإيجاد 

قياس عنصر مجهول من 

شكل هندسي بناًء على 

خصائصه، اأو مساحته، 

اأو محيطه.

حّل جمٍل مفتوحة على 
اإيجاد تالي اأو مقّدم نسبة 

في تناسٍب ُمعطى.

يحّل جملاً مفتوحة على 
اإيجاد تالي اأو مقّدم نسبة 
في تناسٍب معطى، ويفّسر 
اإجابته وخطواته في الحل. 

يحّل جملاً مفتوحة على اإيجاد 
تالي اأوّ  نسبة في تناسٍب 

معطى، ويطوّر قدراته في تفسير 
اإجابته وخطواته في الحل.

يحاول حّل جمل 
مفتوحة على اإيجاد 

تالي اأو مقّدم نسبة في 
تناسٍب معطى.

ل� يمكنه حّل جمل 
مفتوحة على اإيجاد 

تالي اأو مقّدم نسبة في 
تناسٍب معطى.

الوعي 

بالمفاهيم 

الجبرية

التعرف اإلى المفاهيم: 

)المتغير، الثابت، 

المعامل، الحد الجبري، 

المقدار الجبري(.

يتعرّف )الثابت، المعامل، 
المتغير( ويميز بينها، ويتعرّف 

)الحد الجبري، المقدار 
الجبري(. ويكتب جملة 
رياضيّة بالرموز الجبرية 

المذكورة.

يتعرّف )الثابت، المعامل، 
المتغير(، ويتعرّف )الحد 

الجبري، المقدار الجبري( ويطوّر 
قدراته في اإيجاد القيمة العددية 
لكلٍّ منهما بالتعويض، وفي كتابة 

جملة رياضيّة بالرموز الجبرية 
المذكورة.

يميّز كلاً من )الثابت، 

المعامل، المتغير(، 

ويحاول تمييز )الثابت، 

المعامل، المتغير(.

يحاول تمييز )الثابت، 

المعامل، المتغير(.

اإيجاد القيمة العددية 

لمقداٍر جبرّي.

يجد القيمة العددية لمقادير 

جبريّة من متغير اأو اأكثر، اأعِطَيت 

قيمة المتغيرات فيها على شكل 

اأعداد طبيعيّة اأو كسور. 

يجد القيمة العددية لمقادير 
جبرية من متغير اأو اأكثر، اأعطيت 
قيمة المتغيرات فيها على شكل 
اأعداٍد طبيعيّة، ويطوّر قدراته اإذا 

كانت قيمة المتغيّر اأو المعاملات 
كسوراً.

يحاول اإيجاد  القيمة 
العددية لحدٍّ جبرّي 

من متغير واحد فقط، 
اأعطيت قيمة متغيره 

ومعاملاته اأعداداً طبيعيّة.

ل� يمكنه اإيجاد القيمة 

العددية لمقدار جبرّي.
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اإيجاد مجموع  اأو 

طرح اأو ضرب  حدود 

جبريّة من الدرجة 

ال�أولى ضمن متغيرات 

مختلفة وتبسيطها.

يجد مجموع اأو حاصل 

ضرب حدود جبرية ذهنياً، 

ويبسط المقدار الجبري 

اإلى اأبسط صورة، ويفّسر 

اإجابته. 

يجد مجموع اأو حاصل ضرب 

حدين جبريين ويجدهما، ويطوّر 

قدراته تبسيط المقدار الجبري 

اإلى اأبسط صورة.

يحاول تمييز الحدود 
المتشابهة، ول� يتمكن 
من جمعهما، ويحاول 
اأن يضرب عدداً ثابتاً 

في مقدار جبرّي 
معاملات حدوده العدد 

واحد.

ل� يتمكن من اإيجاد 

مجموع  اأو حاصل 

ضرب  حدود جبريّة.

اإيجاد العامل المشترك 

ال�أكبر )ع.م.اأ( 

لمقدارين جبريّين.

يجد )ع.م.اأ( لمقدارين 

كلٌّ منهما من حدٍّ واحد 

ذهنياً، اأو من خلال كتابة 

التحليل اإلى العوامل ال�أوليّة، 

ويفّسرعلاقة )ع.م.اأ( 

بالمقادير التي قام بتحليلها.

يجد )ع.م.اأ( لمقدارين كلٌّ 

منهما من حّد واحد، من خلال 

كتابة التحليل اإلى العوامل، 

ويطوّر قدراته في تفسير علاقة 

)ع.م.اأ( بالمقادير التي قام 

بتحليلها.

قد يتمّكن من تحليل 

بعض المقادير اإلى 

العوامل دون التقيد 

بال�أوليّة منها.

يمكن اأن يحلّل حداً 

جبريّاً اإلى عوامله، ول� 

يجد العامل المشترك 

ال�أكبر )ع.م.اأ( 

لمقدارين جبريّين.

ت
ال�

تم
�ح

وال
ء 

صا
ح

إ ال�

الوعي بمقاييس 

النزعة المركزية

- التعرُّف اإلى مقاييس 
النزعة المركزيّة 

)الوسط، المنوال، 
الوسيط-ضمن عدد 

مفردات فردي( لبيانات 
مفردة ويجدهما.

يتعرف مقاييس النزعة 
المركزيّة للبيانات المفردة، 
ويجدها ويفسرها، ويقارن 
بين المفاهيم الثلاثة. 

يتعرّف مقاييس النزعة المركزيّة 
للبيانات المفردة، ويجدها ويطوّر 

قدراته في تفسيرها، ومقارنة 
المفاهيم الثلاثة.

يجد بعض مقاييس 
النزعة المركزيّة للبيانات 

المفردة.

يجد اأحياناً المنوال 
لبيانات مفردة فقط.

الوعي بالتكرار 

النسبي
التعرّف اإلى التكرار 

النسبي.

يتعرّف مفهوم التكرار النسبي 

ويجده لنواتج تجربة عشوائية 

معطاة، ويفسر اجابته ويبين 

اأن مجموع التكرارات 

النسبية يساوي ١.

يتعرف مفهوم التكرار النسبي 

ويجده لنواتج تجربة عشوائية 

معطاة، ويبين اأن مجموع 

التكرارات النسبية يساوي ١، 

ويطور اأداءه في تفسير اإجابته.

يحاول اأن يتعرف 

التكرار النسبي، ويجد 

صعوبة في اإيجاده.

ل� يتعرّف مفهوم التكرار 

النسبي.
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التعرف اإلى الوعي بال�حتمال

ال�حتمال 

التجريبي.

يتعرّف اإلى مفهوم ال�حتمال 

التجريبي، ويبيّن علاقته بالتكرار 

النسبي، ويجد ال�حتمال لتجربة 

عشوائية محددة، ويفّسر اإجابته. 

يتعرف اإلى مفهوم ال�حتمال 

التجريبي،  ويطوّر قدراته في اإيجاد 

ال�حتمال لتجربة عشوائية محددة.

يمكن اأن يذكر 

قانون اإيجاد 

ال�حتمال 

التجريبي دون 

توظيفه في 

اإيجاد قيمة 

ال�حتمال. 

ل� يتعرف ال�حتمال 

التجريبي ول� يجده.

حل مساألة حياتية 

على مقاييس 

النزعة المركزية 

وال�حتمال

يحلّل المعلومات لتحديد فهم المسالة.

المعطيات اللازمة للحل، ، 

والمطلوب الذي يجب توظيف 

يجادها. المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة بلغته الخاصة، 

ويحدد المعطيات، ويطوّر قدراته  

في تحديد المطلوب.

يحاول تحديد 

المعطيات في 

مساألة على 

بيانات مفردة.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .

التخطيط 

للحّل

جراءات اللازمة، ويضع  يحّدد ال�إ

مخطّطاً اأو اأكثر لحّل مساألة على 

حصاء وال�حتمال(، ويفّسر  )ال�إ

خطوات الحل.

جراءات اللازمة، ويضع  يحدد ال�إ

حصاء  مخطّطاً لحّل مساألة على )ال�إ

وال�حتمال(، ويطوّر قدراته في 

تفسير خطوات الحل. 

يضع مخطّطاً 
جزئياً لمراحل 
الخطوات 

اللازمة لحل 
مساألة على 
حصاء  )ال�إ
وال�حتمال(.

ل� يمكنه التخطيط 

لحل مساألة على 

مقاييس النزعة المركزيّة 

وال�حتمال.

التوّصل 

للحل.

ينّفذ ال�جراءات اللازمة لحّل 

مساألة مرّكبة، وتحتاج خطوات 

حّل متعددة، ويتوصل لحل دقيق 

وصحيح، موّضحاً مراحل الحل، 

ويتاأكد من صحة حلّه.

جراءات اللازمة ويطبّق  ينفذ ال�إ

القانون وخطوات الحّل في حّل 

مساألة بسيطة، ويطوّر قدراته 

في التوصل لحّل لمساألة تحتاج 

لخطوات مركبة.

يمكن اأن 
يتوّصل اأحياناً 
لحلول جزئية 
لخطوات 
الحل دون 

جابة  الوصول للاإ
الصحيحة. 

ل� يمكنه حّل مسالة 

على مقاييس النزعة 

المركزيّة وال�حتمال.
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ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد الصحيحة. بة. ال �أعداد السال التعرف اإلى ال
�أعداد الصحيحة  تمثيل ال

�أعداد. على خط ال

بة لتمثيل كميات  �أعداد السال استخدام ال
ية والعكس.  ات حي

يعة اإلى  �أعداد الطب توسيع مجموعة ال
�أعداد الصحيحة مجموعة ال

)كل عدد طبيعي هو عدد صحيح(.
يعية  �أعداد الصحيحة هي الطب تعريف ال

بة. �أعداد الصحيحة السال والصفر وال

�أعداد  �أعداد الموجبة وال تمثيل ال
تمثيلات  بة واستخدام هذه ال السال
في تقديم مفاهيم الجمع والطرح 

�أعداد  والضرب والقسمة في ال
الصحيحة.

اتية على  اإعطاء اأمثلة حي
�أعداد الصحيحة. ال

التقديم لمفهوم العدد 
الصحيح السالب من خلال 

اأمثلة في السياق الحياتي 
تدل على اتجاهات الكميات 
وعكسها )ارتفاع واأنخفاض، 

ربح وخسارة، اأمام وخلف، فوق 
وتحت، يمين ويسار، زيادة 

ونقصاأن، موجب وسالب، ...(.

ترتيب. �أعداد الصحيحة.المقارنة وال مقارنة  ال
�أعداد الصحيحة. ترتيب ال

�أعداد  �أصغر في ال �أكبر وال تعريف ال
اً.  ي ازل ن اً وت �أعداد تصاعدي بة وترتيب ال السال

�أعداد الصحيحة  تكوين اأنماط من ال
اًء على قواعد معينة. ن ب

اإعطاء الطلبة اأنشطة مع 
اً  ي تقييم العمل ذات فرصة ل

�أقراأن. اأمل اأو  تقويم ال اأو/ وت

تضمين الوحدة تدريبات 
عملية بعد عرض كل 

مفهوم.

�أعداد  العمليات على ال
الصحيحة.

�أعداد الصحيحة.  جمع ال
�أعداد الصحيحة. طرح ال

�أعداد الصحيحة. ضرب ال

�أعداد الصحيحة. قسمة ال
التعرف اإلى خواص 

العمليات الحسابية على 
�أعداد الصحيحة. ال

اإيجاد القيمة المطلقة 
للعدد الصحيح.

�أعداد  �أربعة على ال ية ال العمليات الحساب
الصحيحة.

�أربعة  ية ال خواص العمليات الحساب
�أعداد الصحيحة: عملية الجمع   على ال
لية، عملية الجمع والضرب  والضرب تبدي

تجميعية. 
الصفر هو العنصر المحايد في عملية 

�أعداد الصحيحة. النظير الجمعي جمع ال
العدد ١ هو العنصر المحايد في عملية 

�أعداد الصحيحة. ضرب ال
توزيع عملية الضرب على عملية الجمع.

اإيجاد القيمة المطلقة لجمع وطرح 
عددين.

ية فيها  ات تقديم سياقات حي
بة وكميات موجبة مثل  كميات سال
درجات الحرارة، سطح البحر، الربح 

والخسارة...
اإعطاء اأنشطة توضح معنى خواص 

يتها. �أعداد ومعقول ال
�أعداد الصحيحة  اإعطاء اأنماط على ال
�أنماط،  واإعطاء الطلبة فرصة اإكمال ال

واكتشاف قواعدها.

يقدم اأمثلة على 
اأهمية الصفر كعنصر 
�أعداد  في مجموعة ال

الصحيحة.
ية   برير معقول تفسير وت
ية  ناتج العملية الحساب
�أعداد الصحيحة. على ال

اأمثلة من خلال السياق 
�ستقراء عمليتي  الحياتي ل

�أعداد  الجمع والطرح على ال
الصحيحة. 
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المستوى 
الديكارتي. 

التعرف اإلى المستوى 
الديكارتي. 

تحديد موقع نقطة 
على المستوى 

الديكارتي.
رسم اأشكال ومضلعات 

بسيطة في المستوى 
الديكارتي رؤوسه نقاط 

معلومة.

مفهوم المستوى الديكارتي، المحورين 
يين السيني والصادي  �إحداث ال

�أفقي،  المحور السيني هو المستقيم ال
راأسي بالمحور  ينما يسمى المستقيم ال ب

الصادي. 
تدريج المحور السيني على يمين نقطة 

ينما  اً ب تقاطع المحورين يكون موجب
اً  ب التدريج على يسارها يكون سال

تدريج المحور الصادي فوق نقطة تقاطع 
ينما التدريج  اً ب المحورين يكون موجب

اً. ب تقاطع يكون سال اأسفل نقطة ال
تقاء المحورين هي النقطة  نقطة اإل

�أصل. )صفر، صفر( ونسميها نقطة ال
اإحداثيات نقطة في المستوى 

)س، ص( لمفهوم اإنعكاس نقطة 
وانسحابها في المستوى الديكارتي.  

تعيين اإحداثيات نقاط في المستوى الديكارتي.
رسم اأشكال هندسية  تصل بين نقاط معلومة في 

المستوى.
رسم جزء من اأشكال رباعية  والطلب من المتعلم 

ناقصة والتحقق من اإجابته. اإيجاد الرؤوس ال
يقوم المتعلم برسم اأشكال اأضلاعها غير موازية 

�أحد المحورين. ل
رسم مستقيمات متعامدة  في المستوى 

على شبكة مربعات، ليس بالضرورة اأن تكون 
المستقيمات موازية لمحاور المستوى الديكارتي.
نجعل الطلبة يستنتجون الفرق بين موقع الزوج 

المرتب
)اأ، ب( وموقع الزوج المرتب )ب،اأ(.

تعيين مواقع على الخرائط الجغرافية كتطبيق على 
فكرة المستوى الديكارتي. 

اأن يستخدم علاقات 
الزوايا في رسم اأشكال 

ية. هندسية  اأو فن

تركيز في هذه   يتم ال
الوحدة على علاقة 

مستقيم مع مستقيمين 
متوازيين.

ثبات  �إ � ضرورة ل ل
برهان في  ال العلاقة ب

هذه المرحلة بل يكفي 
اأن يعرف الطالب اأن 
العلاقة لها معنى.  

ا  زواي توضيح تمرينات ال
ناتجة من خلال  ال

الرسم.

المجسمات.
رباعي  اء الهرم ال ن ب

على شبكة 
المربعات. 

اء  ن ب استخدام شبكة المربعات ل
مجسم المكعب ومتوازي مستطيلات 

وهرم رباعي قائم.
مراجعة لحجم متوازي المستطيلات 

)كحالة خاصة المكعب( 
 

ناء شبكات المجسمات.  ب
ية المكعب- متوازي  ال ت �أشكال ال حساب  حجم ال

المستطيلات – بدون براهين بل اعتماداً على 
الحدس وعلى تفكيك المجسم  اإلى اأجزاء.

ية:   ال ت ية للاأشكال ال ب حساب  المساحة الجان
المكعب- متوازي المستطيلات 

ا الداخلية  زواي برير( قياس ال ية )اأو سبب/ت يان معقول ب
اأو الخارجية للمضلع المنتظم. 

يميز بين شبكات 
�أشكال والمجسمات. ال
ينشئ المجسمات من 

ورق الكرتون.
يرسم صورة المجسم 
في بعدين ويمثله في 

ثلاثة اأبعاد. 

تقدير بعض الحجوم 
“سيرنج الطبيب”  

وقراءته.
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اإيجاد المساحة الهرم.
ية للهرم. ب الجان

اإيجاد حجم الهرم.

رباعي القائم  حجم الهرم ال
�رتفاع ( ١ × مساحة القاعدة × ال

3 (
رباعي القائم.  ية للهرم ال ب المساحة الجان

)4× مساحة المثلث المنشاأة على 
القاعدة (.

التعرف اإلى حجم الهرم  )دون براهين(.
رباعي دون  ية للهرم ال ب التعرف اإلى المساحة الجان

براهين بل اعتماداً على الحدس وعلى تفكيك 
الهرم اإلى اأجزاء. 

تمارين عملية تساعد المتعلم على اكتشاف 
براهين  الحقائق الظاهرة دون الدخول في ال

المجردة مثلاً.

تمارين ومسائل على  
ية  ب المساحة الجان

للهرم، وحجم الهرم.

ية  ب �أوجه الجان عدد ال
للهرم دائماً يساوي 
عدد رؤوس قاعدة 

الهرم. 
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تناسب. تناسب. ال تناسب التعرف اإلى ال مراجعة النسبة، ال
تناسب، وسطي  )طرفي ال

تناسب(. تناسب، ثابت ال ال

تناسب من خلال مسائل عملية  تقديم ال
ية مثلاً: وزن قضيب معدني طوله 4 متر  ات حي
هو ١٦ كيلو غرام. ما وزن قضيب حديد من 
نفس النوع طوله 3 متر؟ يمكن للطالب حل 

ا وهذا ممتاز )١٢ كغم( المساألة حدسًي
تناسب كطريقة  بين دور ال وعندها يمكن اأن ن

رياضية للحل.

تناسب  تحديد نوع ال
تناسب  القول صراحة اأن ال ب

طردي اأو عكسي. 
تناسب  تمثيل مسائل ال

الطردي اأو العكسي 
وشرحها.

�إجابة  ية ال اأكد من معقول ت ال
اأمل والتفسير. ت من خلال ال

عدم القفز اإلى قوانين احتساب قيمة 
المتغيرات المجهولة في مسائل 

يها  تناسب بل دع الطلبة يصلون اإل ال
اً من خلال اأمثلة عملية. حدسي
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تناسب الطردي. تناسب ال التعرف اإلى ال
الطردي.

تناسب الطردي  ال تعريف ب ال
اته. ومكون

تقديم اأمثلة على مسائل 
ية تتضمن تناسب طردي. ات حي

تناسب  تطبيقات عملية على ال
الطردي.

مثل الربح، الفائدة، الزكاة، 
النمو،...

يرة مثلاً  تبع المسائل العملية عادة اأنشطة كث ي
في المثال السابق غرفة مربعة طول ضلعها 4 

متر تم سقفها باستخدام ٦4 قضيب حديد ما 
وزن الحديد في سقف الغرفة؟

)بمعرفة وزن القضيب(.
من الضروري اأن نقدم للطالب مسائل يقوم 

�ستعجال في تطبيق قواعد  بحلها دون ال
جاهزة مثلاً: تسير سيارة مسافة  3٢٠ كم في  

في 4 ساعات، كم تسير في ساعة؟ و كم 
تسير في ١5 دقيقة. يمكن حلها.

ارة تسير في 4 ساعات 3٢٠ كم،  اأن السي
وتسير ١٦٠ كم في ٢ ساعة، وتسير 8٠ كم في 

ساعة، اإذن تسير في ربع ساعة ٢٠ كم.

تناسب   حل مسائل على ال
الطردي.

تناسب  � نريد المعلمين في دروس ال ل
اً  اأن يمنعوا الطلبة من استخدام طرق
اأخرى لها معنى مقبول عند الطلبة.

زيادة في المقداريين   الفرق بين ال
تناسب الطردي. وبين ال

تناسب العكسي. تناسب ال التعرف اإلى ال
العكسي.

تناسب العكسي  ال تعريف ب ال
اته. ومكون

تقديم اأمثلة على مسائل 
ية تتضمن تناسب  ات حي

عكسي.
تناسب  تطبيقات عملية على ال

العكسي
مثل الربح، الفائدة، الزكاة، 

النمو،...

يلها  تقديم اأمثلة لمسائل يستطيع الطلبة تمث
اً لمعرفة معنى العمليات التي تستخدم  ي عمل
تناسب، مثلاً ٦ طلاب اتفقوا على الذهاب  ال
في رحلة مدة 4 اأيام، صباح يوم الرحلة حضر 

بان ليشاركا في الرحلة، ولم يكن مع  طال
الفريق شراء تموين )اأكل( اإضافي للرحلة، 

ذهب الجميع في الرحلة على اأن يعودا عند 
استهلاك كامل الطعام، كم يوماً اأصبح طول 

رحلتهم؟

تناسب   حل مسائل على ال
العكسي.

تناسب  حل مسائل على ال
بنوعيه الطردي والعكسي.

�ستمرار في اإعطاء تطبيقات على  ال
المفاهيم الرياضية السابقة مثلاً : ٢ 
نار،  كغم من مادة ما تكلف ١٠٠٠ دي

ما ثمن 3٠ غم من المادة؟
راً  ي تعويد الطلبة مراجعة الحل )كث
ما يحفظ الطلبة قواعد مختصرة 

تناسب  لحساب قيمة المجهول في ال
 � ويطبقونها دون اإمعان في المساألة ول

ية الجواب. يقومن بمناقشة معقول

مقياس الرسم وفائدته اإيجاد مقياس الرسم.مقياس الرسم.
واستخداماته. 

حساب مقياس الرسم.
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تناسبي. التقسيم ال

التعرف الى التقسيم 
تناسبي.  ال

تناسب في  تطبيق ال
مسائل عملية.

يحل مسائل على 
تناسبي.    التقسيم ال

النسبة، نسبة التقسيم، الحصة، 
مجموع الحصص، النسبة للحصة 
الواحدة = المبلغ الكلي/ مجموع 

الحصص، نصيب الفرد، ....
تناسبي من خلال اأمثلة  التقسيم ال

ية. ات حي

تناسبي،  اأمثلة واقعية يستخدم فيها التقسيم ال
�ت.  دراسة حالة/ حال

اء المحسوسة. �أشي ال الرسم وب تمثيل المسائل ب
تناسب حين نقول تقسيم  توضيح معنى ثابت ال

١4٠ حبة تفاح بين شخصين. 
�أشكال والرموز كاأسلوب حل.  ال تمثيل المساألة ب

اأوراق عمل.
الرسم  تمثيل المسائل ب
اء المحسوسة. �أشي ال وب

تناسبي. احاجي على التقسيم ال
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تكوين جدول تكراري الجدول التكراري.
لمفردات معطاة.

نزعة  اإيجاد مقاييس ال
المركزية. 

مراجعة الوسط والوسيط للمفردات.
تكوين الجدول التكراري. 

الوسط الحسابي لمفردات ولجدول 
تكراري، الوسيط لمفردات وجدول 

تكراري، المنوال لمفردات وجدول تكراري، 
التكرار، التكرار النسبي.

انات حقيقية عن  ي جمع ب
المجتمع الفلسطيني. 

حساب الوسط والوسيط والمنوال من جدول 
تكراري لمفردات.

برير صفات الوسط الحسابي  ت
نزعة  المركزية. معرفة معنى قيمة مقاييس ال

اأن يكون الكتاب موجه 
للطالب ويتضمن العديد 

�أمثلة  من التجارب وال
تنفيذها  يقوم الطلبة ب ل

ورؤية صحتها دون 
  .ً� �عتماد على القانون اأول ال
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التعرف اإلى المجموعة المجموعة.
وعناصرها.

التعرف اإلى المجموعة 
ية ورمزها. الخال

مفهوم المجموعة، مفهوم 
العنصر وعناصرالمجموعة، 

ابتها.  ورمزها وطريقة كت
ية  مفهوم المجموعة الجزئ
ومفهوم المجموعة الكلية.

استخدام هذه الوحدة لمراجعة 
�أعداد  مفاهيم رياضية عن ال
ية مثل  والعمليات الحساب

ية، عوامل العد  �أول �أعداد ال ال
اأن اأهمية المجموعة  ي ب ت

العدد صفر  باطها ب ية وارت الخال
ينهما. والفرق ب

يوصف مجموعة من خلال 
اإيجاد علاقة بين عناصرها.

ية  Ø او { }. اإبراز رمز المجموعة الخال
.{ Ø ، } Ø يز بين تمي ال

العمليات على 
المجموعات.

التعرف اإلى مفهوم 
نتماء.  �إ ال

التعرف اإلى مفهوم 
�إحتواء. ال

التعرف اإلى عمليتي 
تقاطع. �تحاد وال ال

ية  العلاقة بين المجموعة الجزئ
والمجموعة الكلية.

تتساوى المجموعات اإذا 
كان لهما نفس العناصر، 

تقاطع بين  �تحاد وال مفهوم ال
المجموعات.

�إحتواء   نتماء وال �إ رموز ال
�أنتماء للعنصر  )،(، ال

�حتواء للمجموعة،  وال
ية ورمزها Ø اأو  المجموعة الخال

{ } ، )المجموعة الكلية(.

المجموعات توفر فرصة لطرح 
تنمية التفكير وحل  اأسئلة ل

المسائل مثلاً المجموعة التي 
عناصرها )ثلاثة اأعداد فردية 

اأقل من ١٠ ومعدلها 5( يمكن 
ير عنها بعدة طرق اأو  تعب ال

�أعداد  الصحيحة  مجموعة ال
الها،  التي مربعها يساوي 4 اأمث
�حظ الجواب هنا هو ٠، 4(  )ل

استخدام اأشكال فن كوسيلة 
سهلة تساعد في حل المسائل.

اً  اأن يجد توصيفاً مناسب
لعناصر المجموعة، وقد يعبر 
اأكثر من طريقة )مثلاً  عنها ب
المجموعة التي عناصرها 3، 
5، ٧ ممكن اأن تعرف  على 
�أعداد الفردية  اأنها مجموعة ال
اأكبر من ٢ واأقل من 8، كما 
�أعداد  اأنها ال يمكن تعريفها ب

ية  المكونة من منزلة  �أول ال
واحدة واأكبر من ٢.

مراجعة الوحدات الدراسية من المواد 
�أخرى وربطها بالمجموعات كلما كان  ال

اً.  ذلك ممكن
� يجوز تكرار العناصر في المجموعة،  ل
ابة عناصر  ترتيب ليس مهما في كت وال

المجموعة 
مثل اأ = }3، ٢، ١{، ب = }3، ١، ٢{ 

متساويان.

التعرف اإلى المجموعة متممة المجموعة.
المتممة.

مفهوم متممة مجموعة، 
وعلاقتها بالمجموعة الكلية 

مفهوم الفرق )الطرح( 
للمجموعات.

يمكن تعزيز مفاهيم من 
�أخرى كاللغة  المواد الدراسية ال
والعلوم من خلال المجموعات 

�حتواء  وعناصرها وال
والمتممات 

)مجموعة الحيوانات الفقارية(.

استخدام الطالب للمجموعات  
في تكوين  اأنماط.

راز العلاقة ط ص اإب
�أمثلة التي تحتوي  تركيز على ال عدم ال

عبارات مركبة في توصيف المجموعات. 
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تمثيل  المجموعات  اأشكال فن.
اأشكال  والعمليات عليها ب

فن.

مفهوم المجموعات المنتهية 
وغير المنتهية.

�تحاد  تقاطع وال عمليات ال
والطرح على المجموعات 

يلها باستخدام اأشكال فن،   وتمث
المجموعة الكلية، ومتممة 

ية. المجموعة الجزئ

�إشارة في  مجموعة  اأدوات ال
اللغة العربية.... تدريب الطلبة 

على اإعطاء صفات تصف 
بدقة عناصر المجموعة، كما 
يقوم الطلبة بتقديم توصيف 

بديل لعناصر مجموعة معطاة.

يصنف اأشكال هندسية اإلى 
مجموعات مثلاً مجموعة 

رباعية التي اأقطارها  �أشكال ال ال
�أشكال  متساوية، اأو مجموعة ال
�أقل  رباعية التي فيها على ال ال

ضلعين متوازيين.

�أعداد والعلاقة  تركيز على مجموعات ال ال
ينها باستخدام اأشكال فن. ب

الصف: السابع                           الوحدة: السادسة                        عنوان الوحدة: الهندسة والقياس )٢(                             عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ناتجة عن  ا ال زواي ال
تقاطع مستقيم مع 

مستقيمين متوازيين.

توازي.  التعرف اإلى مفهوم ال
تعامد. التعرف اإلى مفهوم ال
ناظرة. ا المت زواي التعرف اإلى ال
بادلة. ا المت زواي التعرف اإلى ال
لة  ا المتقاب زواي التعرف اإلى ال

راأس. ال ب
ا  زواي التعرف اإلى ال

المتحالفة.

تقاطع مستقيم مع مستقيمين متوازيين 
ا ترتبط بعلاقات  ينتج ثماني زواي

وبعضها متساوي في القياس.
ناظرة،  ا المت زواي راأس، ال ال ا المتقابلة ب زواي ال

ا المتحالفة. زواي بادلة، ال ا المت زواي ال
ناتجة  ا ال زواي تطبيقات عملية على ال
من تقاطع مستقيم مع مستقيمين 

متوازيين.

ا المتساوية  زواي تطبيقات على ال
اة العملية وفي الفن.  في الحي
رسم مستقيمات متوازية  في 

المستوى باستخدام شبكة 
ياني(. مربعات )ورق رسم ب

اأكد من فهم  ت ل اإعطاء مسائل ل
ا  زواي الطالب للعلاقة بين ال

بادلة، المتممة،  ناظرة، المت المت
راأس  ال والمكملة، المتقابلة ب

القياس اأو ثني الورق اأو قصه. ب

اأن يحدد الطالب اأن تساوي 
الزوايا يضيف صفات وعلاقات 

جديدة بين المستقيمات 
المتقاطعة. 

ا المتحالفة  زواي استخدام ال
ثبات اأو التعرف  �إ ناظرة ل والمت
رباعية  �أشكال ال اإلى صفات ال

المنتظمة.

ا  زواي الحالة: ال الكتفاء ب
ناتجة عن تقاطع مستقيم  ال

مع مستقيمين متوازيين.

ا الداخلية  زواي ال
والخارجية 

للمضلعات 
المنتظمة.

زاوية الداخلية  اإيجاد قياس ال
والخارجية للمضلعات 

المنتظمة.

ا الداخلية لمضلع منتظم؛ واأن  زواي ال
مجموعها يساوي مجموع قياسات 

ا الخارجية  زواي ناتجة، ال ا المثلثات ال زواي
للمضلعات المنتظمة )مثلث، مربع، 

خماسي، سداسي(. 
ا الخارجة  زواي مجموع قياسات ال
للمضلع المنتظم يساوي 3٦٠ 

�تجاه ( )بحيث تكون ماأخوذة بنفس ال
زاوية الخارجية لمضلع منتظم عدد  ال

اأضلاعه ن = 3٦٠/ ن 

� تستطيع  لو زحفت سلحفاة ل
لاأمام وتستدير  � اأن تسير ل اإل

لجهة اليمين فقط وسارت اأي 
عدد من القطع المستقيمة 

�أمر اأمام س  باستخدام ال
وحدة ويمين ص درجة حتى 
اإن  �أصلي ف عادت لموقهعا ال

ا التي تستديرها  زواي مجموع ال
3٦٠، الخارجية للمضلعات 

المنتظمة.

تدريبات ومسائل على اإيجاد 
قياس الزوايا.

ا الداخلية والخارجية  زواي ال
للمضلعات المنتظمة.

�أضلاع  بغض النظر عن عدد ال
اأو مقدار الدوران عند كل 

منعطف للسلحفاة
زاوية الداخلية لمضلع  ال

منتظم عدد اأضلاعه ن = ١8٠ 
زاوية الخارجية المجاورة  - ال

لها  )١8٠ – 3٦٠/ ن(.
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 المعادلة الخطية 
بمتغير.

تعرف مفهوم المعادلة 
الرياضية.

تعرف مفهوم حل  المعادلة 
تعرف مفهوم المعادلة 

الخطية. 
�ت خطية. حل معادل

المعادلة الرياضية جملة رياضية تحتوي 
اإشارة )=(.

مفهوم المعادلة الرياضية الخطية 
كحالة خاصة من المعادلة الرياضية 

والتي تكون قوة المتغير فيها ١ 
خوارزمية حل المعادلة الخطية البسيطة 

بمتغير واحد.

�ت  اأنشطة وتدريبات لحل معادل
على الصورة 

س + اأ = ج والتحقق من صحة 
�إجابة. ال

يرة  اتية كث هنا نحتاج اإلى مسائل حي
ليصبح للموضوع معنى وقيمة وعدم 

الوقوف عند التجريد.

�ت بسيطة  تمارين لحل معادل
بطرق مختلفة والتحقق من 

�إجابة. صحة ال

�قتصار على حل  ال
�ت على الصورة  معادل

س + اأ = ج بحيث اأ ج 
خوارزمية حل المعادلة 

الخطية البسيطة بمتغير 
واحد معاملاتها اأعداد 

صحيحة موجبة.

حل معادلة خطية 
بمتغير.

�أولي: حل معادلة خطية بمتغير.  العامل المشترك، العامل ال
اأبسط صورة،  العامل الذي يكتب ب
ية، اإخراج  �أول التحليل اإلى العوامل ال

عامل مشترك،  الحد الجبري، المقدار 
الجبري.

�ت الخطية  تنويع في المعادل ال
ليكون الحل ضمن المجموعات 
العددية التي تم اأخذها لحد هذه 

المرحلة. 
بعض خواص الحل مثل النظير 

الجمعي والنظير الضربي.

تمارين ومسائل غنية عن حل 
�ت الخطية. المعادل
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التعرف اإلى مفهوم الحادث. الحادث واأنواعه.
التعرف اإلى اأنواع الحوادث.

اأنواع الحوادث: الحادث المستحيل،
والحادث البسيط، والحادث المركب، الحادث 

�أكيد. ال

لية العددية المجردة  �أمث تعاد عن ال �ب ال
للفضاء العيني بل دائماً نركز على  

الفضاء العيني للتجارب التي يمكن 
اأن يجريها الطالب.

الحادث واأنواعه.تدريبات ومسائل منوعة.

الفضاء العيني، احتمال الحادث ل)ح(.التعرف اإلى احتمال الحادث.احتمال الحادث.
اتحاد حادثين، تقاطع حادثين، حادثين 

منفصلين، متممة حادث. 

كثار من نشاطات يقوم الطلبة فيها  �إ ال
اإجراء التجربة، مثلاً رمي حجري نرد 5٠ مرة  ب
لنرد. وتسجيل كم مره يظهر فيها كل وجه ل

احتمال الحادث.تدريبات ومسائل منوعة.

�حتمال . اإيجاد احتمال اتحاد حادثين. قوانين ال
اإيجاد احتمال تقاطع حادثين.
اإيجاد احتمال متممة حادث.

)
٢
( + ل)ح

١
( = ل)ح

٢
 U ح

١
ل)ح

 منفصلين، ل )Ø( = صفر 
٢
، ح

١
ح

 ،١ = )(ل

١  )ل)ح  ٠

اإعطاء اأمثلة يستنتج فيها القانون 
�ت الحوادث، تقاطع واحتمال  �حتمال ل

حادثين. 

�حتمال.تدريبات ومسائل منوعة.  قوانين ال
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الّسابع ال�أساسّي

نجاز )٠ – 3(مؤّشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

د 
دا

أع �
الوعي بمفاهيم ال

ال�أعداد 

الصحيحة

تمثيل ال�أعداد 

الصحيحة

يقراأ ال�أعداد الصحيحة، 

ويمثّلها على خّط ال�أعداد 

ويعبّر عنها بجملة من واقع 

الحياة.

يقراأ ويمثّل ال�أعداد 

الصحيحة على خّط 

ال�أعداد، ويطوّر اأداءه في 

التعبير عن عنها بجملة 

من واقع الحياة.

يقراأ ال�أعداد الصحيحة، 

ويمثّل بعضها على خّط 

ال�أعداد، ويحاول اأن 

يعبّر عنها بجملة من 

واقع الحياة.

يمكن اأن يقراأ ويمثل 

بعض ال�أعداد الصحيحة 

على خط ال�أعداد ول� 

يستطيع التعبير عنها 

بجمله من واقع الحياة.

مقارنة ال�أعداد 

الصحيحة

يقارن بين عددين صحيحين 

شارة  متشابهين ومختلفين بال�إ

ذهنياً، ويرتب مجموعة من 

ال�أعداد.

يقارن بين عددين 
صحيحين موجبين اأو 
شارة،  مختلفين  بال�إ

ويطوّر اأداءه في المقارنة 
بين عددين سالبين.

يقارن بين عددين 
موجبين اأو مختلفين 
شارة ،ويحاول اأن  بال�إ
يقارن بين ال�أعداد 

السالبة.

يمكن اأن يقارن بين 

عددين موجبين فقط.

الوعي بمفهوم 

القيمة المطلقة

التعرّف اإلى مفهوم 

القيمة المطلقة للعدد 

الصحيح واإيجادها

يتعرّف مفهوم القيمة المطلقة، 

ويكتبها ويجدها ويمثلها على 

خّط ال�أعداد.

يتعرّف مفهوم القيمة 
المطلقة، ويكتبها، 

ويجدها، ويطوّر اأداءه في  
تمثيلها على خط ال�أعداد.

يمكن اأن يتعرف 
مفهوم القيمة المطلقة، 

ويكتبها ويحاول 
اإيجادها. 

يتعرف القيمة المطلقة، 

ول� يستطيع اأن يجدها اأو 

يمثلها.

مقارنة بين اأعداد 

صحيحة وقيمتها 

المطلقة.

يقارن بين العدد الصحيح 

وقيمته المطلقة وبين قيمتين 

مطلقتين ذهنياً.

يقارن بين العدد الصحيح 

وقيمته المطلقة، ويطوّر 

اأداءه في المقارنة بين 

قيمتين مطلقتين.

يحاول اأن يقارن بين 

العدد الصحيح وقيمته 

المطلقة فقط.

ل� يستطيع اأن يقارن بين 

اأعداد صحيحة وقيمة 

مطلقة.
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العمليات 

الحسابية ال�أربع 

على ال�أعداد 

الصحيحة 

وخصائصها

اإيجاد ناتج 

العمليات الحسابية 

ال�أربع على 

ال�أعداد الصحيحة

يجد ناتج العمليات الحسابية 

ال�أربع على ال�أعداد الصحيحة 

ذهنياً، ويكتشف الخطاأ 

ويصوبه مفّسراً حّل+ه.

يجد ناتج العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

ال�أعداد الصحيحة، 

ويكتشف الخطاأ ويصوبه 

ول� يستطيع تفسيره.

يجد ناتج العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

ال�أعداد الصحيحة 

الموجبة والمختلفة 

شارة، ويحاول  في ال�إ

اأن  يجد ناتج العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

ال�أعداد الصحيحة 

السالبة، ول� يمكنه 

اكتشاف الخطاأ.

قد يجد ناتج العمليات 

الحسابية على بعض 

ال�أعداد الصحيحة 

الموجبة فقط.

استخدام خواص 

العمليّات  على 

ال�أعداد الصحيحة

يستخدم الخواص) تبديل، 

تجميع، توزيع( على العمليات 

على ال�أعداد الصحيحة ذهنيّاً.

يستخدم الخواص) تبديل، 
تجميع( على العمليّات 
على ال�أعداد الصحيحة، 
ويطوّر اأداءه في توظيف 

خاصية التوزيع.

يمكن اأن يستخدم 
التبديل على الجمع 
والضرب، ويحاول 

اأن يستخدم التجميع 
والتوزيع.

قد يستخدم التبديل على 
الجمع والضرب للاأعداد 
الموجبة، ول� يستطيع 

اأن يستخدم التجميع اأو 
التوزيع.

التعرف اإلى العنصر 
المحايد في جمع 
ال�أعداد الصحيحة 
وضربها ، وجمع 
المعكوس في 

الجمع.

يتعرف المحايد في 

عملية الجمع والضرب، 

ويستخدمهما ويجمع 

المعكوس ذهنياً. 

يتعرّف المحايد في 
عمليتي الجمع والضرب، 

ويجمع المعكوس، 
ويطوّر اأداءه في استخدام 

العناصر المحايدة.

يمكن اأن يتعرف 
المحايد في الضرب 
والجمع ويحاول اأن 

يجد ناتج جمع العدد 
ومعكوسه.

قد يتعرّف العنصر 

المحايد في الجمع 

والضرب فقط.
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حّل المساألة 

على ال�أعداد 

الصحيحة 

والعمليّات عليها

فهم مسالة 

)ال�أعداد الصحيحة 

والعمليات عليها(

يحلل المعلومات لتحديد 

المعطيات والمطلوب اللازم، 

ويعبّر عن المساألة بلغته 

الخاصة. 

يحدد المعطيات 

والمطلوب، ويطوّر اأداءه 

في التعبير عن المسالة 

الحسابية بلغته الخاصة.

يحدد المعطيات 
ويحاول تحديد 

المطلوب، ول� يمكنه 
التعبير عن المساألة 

بلغته الخاصة.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات، ول� تحديد 

المطلوب .

التخطيط للحل

يحّدد العملية/ات التي سنقوم 

بها )طرح ، جمع، ضرب، 

قسمة، مقارنة ( ويضع 

مخطّطاً او اكثر لحل المسالة، 

قابلاً للتنفيذ يتضّمن مراحل 

الطرح والجمع والمقارنة 

للاأعداد الصحيحة.

يضع مخطّطاً لحل 

المسالة الحسابية قابلا 

للتنفيذ، يتضمن مراحل 

الجمع والطرح والمقارنة 

للاأعداد الصحيحة، 

ويطوّر قدراته في وضع 

اأكثر من حّل .

يضع مخطّطاً جزئياً لحل 

المسالة، يتضّمن مراحل 

الجمع والطرح للاأعداد 

الموجبة. ويبذل جهداً 

للمقارنة . 

ل� يمكنة التخطيط لحل 

مسالة حسابية تتعلق 

بالوعي بمفاهيم ال�أعداد 

الصحيحة والعمليات 

عليها .

ويتوصل لحل دقيق التوّصل للحل

وصحيح اأو اكثر، موّضحاً 

مراحل استخدام العمليات 

الحسابية، ويتحّقق من 

صّحة حلّه .

يتوصل لحل المسائل 
الحسابية قد يكون صحيحاً 

موّضحاً مراحل الجمع 
والطرح والمقارنة. ويطوّر 
قدراته في التوّصل لحل 
جميع المسائل الحسابية.

يكتب حلاً لبعض المسائل 

الحسابية ضمن ثلاث 

منازل  قد يكون صحيحاً. 

ل� يمكنه حل مسائل 

حسابية تتعلق بال�أعداد .

يوظف العمليات على حّل اأحاجي واألغاز

ال�أعداد الصحيحة في 

حل اأحاجي واألغاز ذهنياً، 

ويفّسرها، ويعطي اأمثله 

من واقع الحياة.

يوظف العمليات على 

ال�أعداد الصحيحة 

في حّل اأحاجي 

واألغاز ويطور اأداءه في  

تفسيرها.

يحاول اأن يوظف العمليات 

على ال�أعداد الصحيحة في 

حل اأحاجي واألغاز.

ل� يستطيع اأن يوظف 

العمليات على ال�أعداد 

الصحيحة في حل 

اأحاجي واألغاز.
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س
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

الوعي بمفهوم 

المستوى 

الديكارتي

تمثيل عناصر 
المستوى 
الديكارتي 

)المحاور،ال�أرباع، 
نقطة ال�أصل، 
الزوج المرتب(

يرسم المستوى الديكارتي 

ويمثل عناصره بدقة 

وطلاقة.

يرسم المستوى 

الديكارتي ويطور اأداءه 

في تمثيل عناصره.

 يرسم المستوى الديكارتي 

ويمثل بعض عناصره.

قد يرسم المستوى ول� 

يستطيع اأْن يمثّل عناصره.

كتابة الزوج 

المرتب وتمثيله 

على المستوى 

الديكارتي 

وبالعكس

يكتب الزوج المرتّب 

الممثّل على المستوى 

الديكارتي، ويمثّل زوجاً 

مرتباً على المستوى بدقة 

.

يكتب الزوج المرتب الممثّل 

على المستوى الديكارتي، 

ويطور اأداءه في تمثيل زوج 

مرتب على المستوى.

قد يكتب الزوج المرتب 

الممثل على المستوى 

الديكارتي ويحاول اأن يمثل 

بعض ال�أزواج المرتبة.

ل� يستطيع اأن يمثل الزوج 

المرتب على المستوى 

الديكارتي.

الوعي بمفهومي 

ال�نعكاس 

وال�نسحاب 

لنقطة في 

المستوى 

الديكارتي

تمثيل  مفهومي 

ال�نعكاس 

وال�نسحاب، 

محور ال�نعكاس 

لنقطة في المستوى 

واإيجاده

يمثل ال�نعكاس 

وال�نسحاب لنقطة في 

المستوى، يحدد محور 

ال�نعكاس لنقطة في 

المستوى بدقة.

يمثل ال�نعكاس 

وال�نسحاب لنقطة 

في المستوى، ويطوّر 

قدراته في تحديد محور 

ال�نعكاس.

يحاول اأن يمثّل ال�نعكاس 

وال�نسحاب لبعض النقاط 

في المستوى الديكارتي.

ل� يستطيع اأن يمثل 

ال�نعكاس وال�نسحاب 

لنقطة في المستوى 

الديكارتي.

التغير في نقطة 

وحسابه

يتعرف مفهوم التغير في 

نقطة جبرياً، ويفسره 

هندسياً، ويحسبه  ذهنياً.

يتعرف مفهوم التغير في 

نقطه جبرياً ويحسبه، 

ويطور اأداءه في التفسير 

الهندسي للتغير.

يمكن اأن يجد التغير في 

نقطة جبرياً، ويحاول اأن 

يجده هندسياً.

ل� يستطيع اأن يتعرف اأو 

يحسب التغير في نقطة.
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الوعي بالهرم 

الرباعي القائم 

المنتظم

التعرّف اإلى الهرم 

الرباعي القائم 

المنتظم وتحديد 

شبكته، وبنائه.

يتعرف الهرم الرباعي 

القائم المنتظم، ويحدد 

شبكته، ويبنيه.

يتعرف الهرم الرباعي 

القائم المنتظم ويبنيه، 

ويطور اأداءه في تحديد 

شبكته.

يمكن اأن يتعرف الهرم 

الرباعي القائم المنتظم 

ويحاول اأن يحدد شبكته 

ويبنيه.

يمكن اأن يميز الهرم 

الرباعي القائم المنتظم ول� 

يستطيع اأن يحدد شبكته 

اأو يبنيه.

المساحة 
الجانبيّة والكليّة 
للهرم الرباعي 
القائم المنتظم.

اإيجاد المساحة 

الكلية والجانبية 

للهرم الرباعي 

القائم.

يجد المساحة الكلية 
والجانبية للهرم الرباعي 

القائم المنتظم بدقة وطلاقة 
واإعطاء اأمثلة حياتيّة.

يجد المساحة الكلية 
والجانبية للهرم الرباعي 
القائم المنتظم، ويطور 
اأداءه في اإعطاء اأمثلة 

حياتيّة.

يمكن اأن يجد المساحة 
الكلية للهرم الرباعي 

القائم ويحاول اأن يحسب 
المساحة الجانبيّة له.

ل� يستطيع اأن يحسب 
المساحة الجانبية اأو 
الكلية للهرم الرباعي 

القائم المنتظم.

حجم الهرم 

الرباعي القائم 

اإيجاده المنتظم و

اإيجاد حجم 
الهرم وتحديد 

العلاقة بين حجم 
الهرم ومتوازي 
المستطيلات 

المشترك معه في 
القاعدة وال�رتفاع.

يجد حجم الهرم الرباعي 
القائم بدقة وطلاقة، ويحدد 

العلاقة بين حجم الهرم 
الرباعي القائم ومتوازي 

المستطيلات المشترك معه 
في القاعدة وال�رتفاع.

يجد حجم  الهرم 
الرباعي القائم المنتظم، 
ويطور اأداءه في تحديد 
العلاقة بين حجم الهرم 
الرباعي القائم ومتوازي 

المستطيلات المشترك معه 
في القاعدة وال�رتفاع.

يحاول اأن يجد حجم 

الرباعي القائم المنتظم.

يستطيع اأن يجد حجم 

الهرم الرباعي القائم 

المنتظم.

الوعي بمفاهيم 
الزوايا الناتجه من 
تقاطع مستقيم 
مع مستقيمين 

متوازيين 
والعلاقات بينها.

التعرف اإلى  مفهوم 
الزاويا الناتجة  من تقاطع 
مستقيم مع مستقيمين 
متوازيين)المتكاملة، 
المتقابلة بالراأس، 
المتتامة المتبادلة، 

المتحالفة(.

يتعرف الزوايا الناتجة 

من تقاطع مستقيم مع 

مستقيمين متوازيين ويميز 

بينها ويفسر اإجابته.

يتعرف الزوايا الناتجة 

من تقاطع مستقيم مع 

مستقيمين متوازيين، ويميز 

بينها، ويطور اأداءه في 

تفسير اإجابته.

يمكن اأن يتعرف بعض 

الزوايا ويحاول اأن يميز 

بينها.

ل� يستطيع اأن يميز بين 

الزوايا.
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اإيجاد قياس الزوايا 
الناتجة من تقاطع 

مستقيم مع مستقيمين 
متوازيين)المتكاملة، 

المتقابلة بالراأس، المتتامة 
المتبادلة، المتحالفة(

يجد قياس كل الزوايا 

الناتجة من تقاطع 

مستقيم مع مستقيمين 

متوازيين اإذا علم اإحداها 

ويفسر اإجابته.

يجد قياس كل الزوايا 

الناتجه من تقاطع مستقيم 

مع مستقيمين متوازيين اإذا 

ُعلم اإحداها ويطور اأداءه 

في تفسير اإجابته.

يحاول اأن يجد بعض 
قياسات الزوايا الناتجة من 

تقاطع مستقيم مع مستقيمين 
متوازيين اإذا علم اإحداها ول� 

يستطيع اأن يفسر اإجابته

ل� يستطيع اأن يجد قياس 

الزوايا الناتجة من تقاطع 

مستقيم مع مستقيمين 

متوازيين

التعرف اإلى مجموع المضلع المنتظم

قياسات الزوايا الداخلية 

لمضلع منتظم ويجدها.

يتعرف مجموع قياسات 

الزوايا الداخلية لمضلع 

منتظم ويجدها بدقة.

يتعرف مجموع قياسات 

الزوايا الداخلية لمضلع منتظم 

ويطور اأداءه في اإيجادها.

يتعرف قياسات زوايا 

المضلع المنتظم ويحاول 

اأن يجد قياسها.

 يستطيع اأن يجد مجموع 

قياسات زوايا المضلع 

المنتظم .

التعرّف اإلى مفهوم 
الزاوية الداخلية 

والخارجية لمضلع 
منتظم ويجدها

يتعرّف مفهوم الزاوية 
الداخلية والخارجية 
للمضلع المنتظم 

ويحسبهما بدقة وسرعة.

يتعرّف مفهوم الزاوية 
الداخلية والخارجية 

للمضلع المنتظم ويطور 
اأداءه في حسابهما.

يمكن اأن يميز بين الزاوية 
الداخلية والخارجية 

للمضلع المنتظم ويحاول 
اأن يحسبهما.

ل� يستطيع اأن يتعرف 
الزاوية الداخلية اأو 

الخارجية ول� يستطيع 
حسابها.

حل مساألة 

حياتية على 

الهندسة 

والقياس

 يحلل المعلومات فهم المسالة
لتحديد المعطيات 

والمطلوب اللازمة للحل، 
ويرسم شكلا توضيحياً 

لذلك.

يعبر عن المسالة بلغته 
الخاصة ويحدد المعطيات 
والمطلوب، ويطوّر قدراته 
في رسم شكل توضيحّي.

يحاول تحديد المعطيات 

خاصة اإذا كانت ضمن 

شكل مرسوم.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� تحديد 

المطلوب .
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جراءات التخطيط للحل يحدد ال�إ
والقوانين مثل قوانين  

المساحة الجانبية 
والكلية والحجم 

)متوازي المستطيلات، 
المكعب، الهرم الرباعي 

القائم المنتظم(  اأو 
الزوايا الناتجة من تقاطع 
مستقيم من مستقيمين 
متوازيين، الزاوية الداخلية 

والخارجية للمضلع 
المنتظم اللازمة للحل، 

ويضع مخططاً اأو 
اأكثر لحل مساألة على 
)الهندسة والقياس(، 
ويفّسر خطوات الحل.

جراءات  يحدد ال�إ
والقوانين، مثل: قوانين 

المساحة الجانبية والكلية 
والحجم )متوازي 

المستطيلات، المكعب، 
الهرم الرباعي القائم 

المنتظم(  اأو الزوايا الناتجة 
من تقاطع مستقيم من 
مستقيمين متوازيين، 

الزاوية الداخلية والخارجية 
للمضلع المنتظم اللازمة 
للحل، ويضع مخططاً 

لحل مساألة على )الهندسة 
والقياس(، ويطوّر قدراته 
في تفسير خطوات الحل.

يضع مخطّطاً جزئياً 

لمراحل الخطوات اللازمة 

لحل مساألة على المساحة 

اأوالحجم اأو الزوايا الناتجة 

من تقاطع مستقيم مع 

مستقيمين متوازيين .

ل� يمكنه التخطيط  لحل 

مسالة على المساحة اأو 

الحجم.

جراءات اللازمة التوّصل للحل ينّفذ ال�إ
لحل مساألة مركبة 
ويتوصل لحل دقيق 

وصحيح اأو اأكثر، موّضحاً 
مراحل الحل ووحدات 

القياس المناسبة، ويتاأّكد 
من صحته.

جراءات اللازمة  ينفذ ال�إ

ويطبق القوانين وخطوات 

الحل في حل مساألة 

بسيطة، ويطور قدراته 

في التوصل لحل لمساألة 

تحتاج لخطوات مركبة.

يطبق بعض القوانين 

في حل بعض المسائل 

البسيطة ، ويحاول اأن 

يتوصل لحل مساأله مركبة.

ل� يمكنه حل مسالة على 

الهندسة والقياس.
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جبر
ال

الوعي بمفهومي 
التناسب الطردي 

والعكسي 
والتمييز بينهما.

يتعرّف مفهومي 

التناسب الطردي 

والعكسي، 

ويميّزهما

يتعرّف مفهومي التناسب 

الطردي والعكسي ويميّزهما 

ويفسر اإجابته.

يتعرّف مفهومي التناسب 

الطردي والعكسي ويميزهما 

ويطوّر اأداءه في تفسير اإجابته.

يتعرّف مفهومي 

التناسب الطردي 

والعكسي فقط.

ل� يتعرّف التناسب.

التعرّف اإلى مفهوم 

مقياس الرسم، التصغير، 

التكبير، واإيجاده.

يتعرّف مفهوم مقياس الرسم 

ويحسبه ، التصغير والتكبير، 

ويميّز بينهما ويفّسر اإجابته.

يتعرّف مفهوم مقياس 
الرسم ويحسبه،  والتصغير 
والتكبير ويميز بينهما ويطوّر 

اأداءه في تفسير اإجابته.

يحاول اأن يتعرف 

مقياس الرسم ول� 

يستطيع اأن يحسبه.

ل� يستطيع اأن يميّز بين 

اأنواعه، اأو يجد مقياس 

الرسم.

تصنيف المقادير المقادير الجبرية

الجبرية واإيجاد 

القيمة العددية لها

يصنّف المقادير الجبرية اإلى 

متشابهة وغير متشابهة، 

ويجد القيمة العددية لها 

بدقة وطلاقة.

يصنّف المقادير الجبرية 

اإلى متشابهة وغير متشابهة 

ويطور اأداءه في اإيجاد 

قيمها العددية. 

يمكن اأن يصنّف المقادير 

الجبرية اإلى متشابهة وغير 

متشابهة ويحاول اأن يجد 

القيمة العددية لها.

ل� يستطيع اأن يصنف 

المقادير الجبرية اأو يجد 

القيمة العددية لها.

اإجراء العمليّات 

الحسابية ال�أربع 

على الحدود 

والمقادير الجبرية

ُيجري العمليّات الحسابيّة 

ال�أربع على الحدود 

والمقادير الجبرية بدقة 

وطلاقة.

ُيجري عمليات الجمع 

والطرح والضرب على 

الحدود والمقادير الجبرية، 

ويطوّر اأداءه في اإجراء 

عملية القسمة.

يمكن اأن يجري عملية 

الجمع ويحاول اأن 

يجري باقي العمليات 

على الحدود والمقادير 

الجبرية.

ل� يستطيع اأن يجري 

العمليات الحسابيّة 

على الحدود والمقادير 

الجبرية.
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اإيجاد العامل 

المشترك ال�أكبر 

لمقدارين جبريين 

اأو اأكثر وبالعكس 

)يوزع الضرب 

على الجمع اأو 

الطرح(

يجد العامل المشترك ال�أكبر 

للحدود والمقادير الجبرية، 

ويوزّع الضرب على الجمع 

اأو الطرح بدقة. 

يوزّع الضرب على الجمع 

اأو الطرح، ويطوّر اأداءه في 

اإيجاده العامل المشترك 

للحدود والمقادير الجبرية.

يوزّع الضرب على 

الجمع، ويخطئ في 

التوزيع على الطرح 

ويحاول اأن  يجد 

العامل المشترك 

ال�أكبر لبعض الحدود 

والمقادير الجبرية.

ل� يستطيع اأن يجد العامل 

المشترك ال�أكبر، اأو يوزع 

الضرب على الجمع 

والطرح. 

الوعي بمفهوم 

المعادلة الخطية 

بمتغير واحد 

وحلها.

التعرُّف اإلى 

المعادلة الخطية 

بمتغير واحد 

ويحلها.

يتعرّف المعادلة الخطية 

بمتغير واحد، ويميّزها من 

غيرها ويحلها.

يتعرّف المعادلة الخطية 

بمتغير واحد ويميزها من 

غيرها ويطوّر اأداءه في 

حلها.

يمكن اأن يتعرّف 

المعادلة الخطيّة 

بمتغير واحد ويميزها 

من غيرها ويحاول اأن 

يحلها.

ل� يستطيع اأن يميّز 

المعادلة الخطية من 

غيرها.

الوعي بمفهوم 

المجموعة

التعرُّف اإلى مفهوم 

المجموعة والعنصر  

ويتعرّف رمز 

المجموعة.

يتعرّف مفهوم المجموعة 

والعنصر، ويتعرّف رمز 

المجموعة ذهنياً.

يتعرف مفهوم 

المجموعة العنصر ورمز 

المجموعة،ويطوّر اأداءه في 

كتابة رمز المجموعة.

يتعرّف المجموعة 

والعنصر، ويحاول اأن 

يكتب رمزها.

يتعرّف المجموعة ول� 

يستطيع اأن يتعرف رمزها.

كتابة المجموعة 

بذكر جميع 

عناصرها وبذكر 

الصفة المميزة 

ويمثلها باأشكال فن.

يكتب المجموعة بذكر 

جميع عناصرها وبذكر 

الصفة المميزة بدقة، ويمثلها 

باأشكال فن.

يكتب المجموعة بذكر 
جميع عناصرها، ويطوّر 
اأداءه في تمثيلها باأشكال 
فن، وفي كتابة المجموعة 

بذكر الصفة المميزة.

يكتب المجموعة بذكر 
جميع عناصرها ويحاول 
اأن يكتب المجموعة 

بذكر الصفة المميزة اأو 
يمثلها باأشكال فن.

ل� يستطيع اأن يكتب 

المجموعة باأي صورة، اأو 

يمثلها باأشكال فن.



١٧٦

التعرف اإلى 

المجموعة الخالية 

ويميّزها ويكتبها

يتعرّف المجموعة الخالية 

ويميزها، ويكتبها باأكثر من 

صورة ويعبّر عنها حياتيّاً.

يتعرف المجموعة الخالية 
ويميزها، ويكتبها باأكثر من 
صورة، ويطوّر اأداءه في 

التعبير عنها حياتيّاً.

يمكن اأن يتعرف 
المجموعة الخالية 

ويحاول اأن يعبّر عنها 
باأكثر من صورة.

ل� يستطيع اأن يتعرف 

المجموعة الخالية.

التمييز بين 

المجموعات 

المختلفة.

التعرّف اإلى 
المجموعة الكلية 
والجزئية المنتهية 
وغير المنتهية 
ويحدد العلاقة 
بينهما ويمثلهما.

يتعرّف المجموعات 
المذكورة، ويحدد العلاقات 

بينها ويفّسر اإجابته.

يتعرّف المجموعات 
المذكورة، ويحّدد 

العلاقات بينها ويطوّر اأداءه 
في  تفسير اإجابته.

يمكن اأن يتعرف 
بعض المجموعات 

المذكورة، ويحاول اأن 
يحدد العلاقات بينها.

ل� يستطيع اأن يتعرف 

المجموعات المذكورة .

الوعي بمفهوم 

العلاقات بين 

المجموعات 

وبين العناصر 

والمجموعات

التعرُّف اإلى مفاهيم: 

ال�حتواء، ال�نتماء، 

المجموعة المتّممة 

ويحّددالعلاقة بين 

المجموعات  وبين العناصر 

والمجموعات

يتعرّف العلاقات بين 

المجموعات والعلاقات 

بين العناصر والمجموعات، 

ويحّددها ويميز بينها ، 

ويفسر اإجابته.

يتعرّف العلاقات بين 

المجموعات والعلاقات 

بين العناصر والمجموعات، 

ويطوّر اأداءه في تحديدها 

والتمييز بينها .

يمكن اأن يتعرف 
بعض العلاقات 
بين المجموعات 

والعلاقات بين العناصر 
والمجموعات، ويحاول 
اأن يحددها ويميز بينها 

.

ل� يستطيع اأن 

يتعرف العلاقات 

بين المجموعات 

وبين العناصر 

والمجموعات.

العمليات 

)التقاطع 

وال�تحاد 

والطرح (على 

المجموعات 

وخصائصها.

التعرف اإلى مفهوم التقاطع 

وال�تحاد واإيجاده بين 3 

مجموعات على ال�أكثر 

ويمثله باأشكال فن.

يتعرف مفهوم التقاطع 

وال�تحاد، ويجده بين اأكثر 

من مجموعتين ويمثّل 

الناتج باأشكال فن

يتعرّف مفهوم التقاطع 
وال�تحاد، ويجده بين 

مجموعتين، ويطوّر اأداءه 
يجاده في 3 مجموعات،  ل�إ
ويمثّل ذلك باأشكال فن.

يتعرّف مفهوم 
التقاطع وال�تحاد 

ويحاول اأن يجده بين 
مجموعتين، ويمثّل 
الناتج باأشكال فن.

ل� يستطيع اأن 

يتعرّف التقاطع 

وال�تحاد اأو يجده.
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التعرف اإلى مفهوم الطرح 

ويجده بين مجموعتين  

ويمثله باأشكال فن

يتعرف مفهوم طرح 

المجموعات، ويجده 

ويمثّله باأشكال فن بدقة 

وطلاقة.

يتعرف مفهوم طرح 

المجموعات، ويجده 

ويطوّر اأداءه في تمثيله.

يمكن اأن يتعرّف 

مفهوم الطرح بين 

المجموعات ويحاول 

اأن يجده.

ل� يستطيع اأن 

يتعرف الطرح على 

المجموعات، اأو 

يحسبه.

التعرّف اإلى خاصيتي 

التبديل والتجميع ، 

التوزيع على تقاطع واتحاد 

المجموعات واستخدامها

يتعرّف خاصيتي التبديل 

والتجميع والتوزيع 

على تقاطع واتحاد 

المجموعات، ويستخدمهما 

بدقة وطلاقة.

يتعرّف خاصيتي التجميع 

والتبديل والتوزيع على 

ال�تحاد والتقاطع، ويطوّر 

اأداءه في توظيفهم.

يمكن اأن يتعرف 

خاصيتي التجميع 

والتبديل على ال�تحاد 

والتقاطع والتوزيع، 

ويحاول اأن يوظفها.

ل� يستطيع اأن يتعرف 

خاصيتي التجميع 

والتبديل والتوزيع 

على اتحاد وتقاطع 

المجموعات.

حل مساألة 

حياتية على 

الجبر.

 يحلل المعلومات لتحديد فهم مسالة

المعطيات اللازمة للحل، 

والمطلوب الذي يجب 

يجاده. توظيف المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة الحسابية 

بلغته الخاصة، ويحدد 

المعطيات، ويطوّر قدراته 

في تحديد المطلوب.

يحاول تحديد 

المعطيات.

ل� يستطيع تحديد 

المطلوب.

جراءات والقوانين، التخطيط للحل يحّدد ال�إ
مثل: التقاطع وال�تحاد 

والطرح بين المجموعات، 
اأو اآليّة حّل المعادلة الخطية 

اللازمة للحل، ويضع 
مخططاً اأو اأكثر لحل 

مساألة على )الجبر(، ويفّسر 
خطوات الحل.

جراءات والقوانين،  يحّدد ال�إ
مثل: التقاطع وال�تحاد 

والطرح بين المجموعات  اأو 
اآليّة حّل المعادلة الخطية 

اللازمة للحل، ويضع مخطّطاً 
لحّل مساألة على )الهندسة 
والقياس(، ويطوّر قدراته في 

تفسير خطوات الحل.

يضع مخطّطاً جزئيّاً 

لمراحل الخطوات 

اللازمة للحل.

ل� يستطيع اأن 

يخطّط للحل.
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جراءات اللازمة التوّصل للحل ينّفذ ال�إ

لحل مساألة مركبة، 

ويتوّصل لحّل دقيق 

وصحيح، موّضحاً 

مراحل الحل، ويتاأّكد من 

صحته.

جراءات اللازمة  ينفذ ال�إ
ويطبّق القانون وخطوات 
الحل في حّل مساألة 
بسيطة، ويطوّر قدراته 

في التوصل لحل لمساألة 
تحتاج لخطوات مركبة.

يحاول اأن يتعرف 
اإلى بعض قوانين بين 
المجموعات، اأو اآليّة 
حّل المعادلة الخطية، 
ول� يستطيع التوصل 
اإلى الحل في معظم 

الحال�ت.

التمييز بين 

المجموعات 

المختلفة

      

حصاء  ال�إ

وال�حتمال

مقاييس النزعة 

المركزيّة 

لبيانات  ممثلة 

بجداول 

تكراريّة بسيطة

التعرُّف اإلى مفهوم مقاييس 

النزعة المركزيّة )وسط، 

وسيط، منوال( وحسابها 

لبيانات مبوّبة بجداول 

تكرارية بسيطة

يتعرّف مقاييس النزعة 

المركزيّة الثلاثة لبيانات 

مفردة  )عددها فردّي اأو 

زوجّي( واأخرى مبوّبه في 

جداول تكراريّة بسيطة بدقّة 

ويجدها.

يتعرّف مقاييس النزعة 
المركزيّة الثلاثة لبيانات 
مفردة، ويجدها ويطور 

اأداءه في اإيجادها لبيانات  
مبوّبه في جداول تكرارية 

بسيطة.

يمكن اأن يتعرف 
مقاييس النزعة 
المركزية الثلاثة 

لبيانات مفردة ويحاول 
اأن يجدها لبيانات 
مبوبه في جداول 
تكراريّة بسيطة.

يتعرّف مقاييس 

النزعة المركزية ول� 

يستطيع حسابها.

التعرف اإلى رمز 

المجموع واستخدامه  

في قانون الوسط 

الحسابي لبيانات مفردة

يتعرّف رمز المجموع 

ويوظّفه في كتابة قانون 

الوسط الحسابي.

يتعرّف رمز المجموع، 

ويطوّر اأداءه في كتابة 

قانون الوسط الحسابّي.

يتعرّف رمز 

المجموع، ويحاول 

اأن يوظّفه في كتابة 

قانون رمز المجموع.

يمكن اأن يتعرّف رمز 

المجموع ول� يستطيع 

اأن يوظّفه في كتابة 

قانون الوسط الحسابي.

تمثيل الفضاء العيني 

بالشجرة وبالتمثيل 

المحوري ويكتبه

يمثّل الفضاء العيني 

بالشجرة والتمثيل 

المحوري ويكتبه بدقة.

يمثّل الفضاء العيني 

بالشجرة وبالتمثيل 

المحوري ويطوّر اأداءه في 

كتابته.

يمكن اأن يمثّل 

الفضاء العيني للتجربة 

العشوائية ويحاول اأن 

يكتبه.

قد يتعرف الفضاء 

العيني لبعض 

التجارب، ول� يستطيع 

كتابته اأو تمثيله.
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اإيجاد تقاطع واتحاد بين 

حادثين

يجد التقاطع وال�تحاد بين 

حادثين بدقة وطلاقة.

يجد التقاطع وال�تحاد 
بين حادثين، ويطوّر اأداءه 
في تمثيله باأشكال فن.

قد يجد التقاطع بين 
حادثين ويحاول اأن 

يجد اتحادهما.

ل� يستطيع اأن يجد 
التقاطع وال�تحاد 
بين الحوادث.

الوعي بمفهوم 

ال�حتمال

التعرّف اإلى مفهوم 

ال�حتمال ورمزه وِقَيمه

يتعرف مفهوم ال�حتمال 

ورمزه واأنواعه ويميز بينها 

بدقة.

يتعرّف مفهوم  ال�حتمال 

ورمزه واأنواعه، ويطوّر 

اأداءه في التمييز بينها.

يمكن اأن يتعرف 

مفهوم ال�حتمال ورمزه 

واأنواعه، ويحاول اأن 

يميز بينها.

قد يتعرّف مفهوم 

ال�حتمال ول� يستطيع 

اأن يتعرف اأنواعه.

اإيجاد احتمال تقاطع 

واتحاد حادثين

يجد احتمال التقاطع 

وال�تحاد بين حادثين بدقة 

وطلاقة.

يجد احتمال التقاطع 

وال�تحاد بين حادثين ويطوّر 

اأداءه في تمثيله باأشكال فن.

قد يجد احتمال التقاطع 

بين حادثين ويحاول اأن 

يجد اتحادهما.

ل� يستطيع اأن يجد 

احتمال التقاطع 

وال�تحاد بين 

الحوادث.
حل مساألة حياتية 

على مقاييس النزعة 

المركزيّة وال�حتمال

يحلل المعلومات لتحديد فهم مسالة

المعطيات اللازمة للحل 

والمطلوب الذي يجب 

يجادها. توظيف المعطيات ل�إ

يعبّر عن المسالة الحسابية 

بلغته الخاصة ويحدد 

المعطيات، ويطور قدراته 

في تحديد المطلوب.

يحاول تحديد 

المعطيات في مساألة 

حسابية على بيانات 

مفردة.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات ول� 

تحديد المطلوب .

جراءات من التخطيط للحل يحدد ال�إ
مقاييس النزعة المركزيّة 

اللازمة، اأو اإيجاد 
ال�حتمال، ويضع مخطّطاً 
اأو اأكثر لحل مساألة على 
حصاء وال�حتمال(،  )ال�إ
ويفسر خطوات الحل.

جراءات من  يحدد ال�إ
مقاييس النزعةّ  اللازمة، 
اأو اإيجاد ال�حتمال، 
ويضع مخطّطاً لحل 

حصاء  مساألة على )ال�إ
وال�حتمال(، ويطور 

قدراته في تفسير خطوات 
الحل.

يضع مخططاً جزئياً 

لمراحل الخطوات 

اللازمة للحل.

ل� يمكنه التخطيط 

لحل مسالة 

على مقاييس 

النزعة المركزيّة 

وال�حتمال.
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جراءات اللازمة التوّصل للحل ينّفذ ال�إ

لحّل مساألة مرّكبة، وتحتاج 

خطوات حّل متعددة، 

ويتوّصل لحّل دقيق وصحيح، 

موّضحاً مراحل الحل، 

ويتاأّكد من صّحة حله.

جراءات اللازمة  ينّفذ ال�إ

ويطبق القانون وخطوات 

الحل في حل مساألة 

بسيطة، ويطوّر قدراته 

في التوّصل لحّل لمساألة 

تحتاج لخطوات مركبة.

يمكن اأن يتوصل 

اأحيانا لحلول جزئية 

من خطوات الحل 

جابة  دون الوصول للاإ

الصحيحة.

ل� يمكنه حلّ مسالة 

على مقاييس النزعةّ  

وال�حتمال.
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الصف: الثامن             الوحدة: ال�أولى                 عنوان الوحدة: ال�أعداد النسبية وال�أعداد غير النسبية                      عدد الحصص المتوقعة: ٢4

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى العدد النسبي. العدد النسبي.
ية  �عداد  النسب مقارنة ال

يبها. رت وت

العدد النسبي عدد يكتب على الصورة اأ/ ب، بحيث اأ، 
ية  �أعداد النسب ب اأعداد صحيحة، ب صفر، المقارنة بين ال

�عداد  �عداد  الصحيحة مجموعة ال يبها، مجموعة ال رت وت
النسبية.

�أعداد  استخدام خط ال
�أعداد  للمقارنة بين ال

لتعرف على موقع  ية ول النسب
تقريب. ال �أعداد ب ال

تدريبات متنوعة 
وتمارين. 

العدد النسبي.
العدد العشري غير 

الدوري.

العمليات على 
ية. �أعداد النسب ال

ية  اإجراء العمليات الحساب
ية. �أعداد النسب على ال

�أعداد النسبية وطرحها،  �أعداد النسبية، جمع ال العمليات على ال
�أعداد  �أعداد النسبية وقسمتها خواص العمليات على ال ضرب ال

النسبية مجموع عددين نسبيين هو عدد نسبي، عملية الضرب 
لية، تجميعية. توزيع الضرب على  �أعداد النسبية: تبدي على ال

الجمع،
تربيعي للعدد  )عدد نسبي × عدد نسبي = عدد نسبي( الجذر ال

النسبي، الجذر التكعيبي للعدد النسبي.

تدريبات وتمارين على 
العمليات الحسابية.

العمليات على 
ية. �أعداد النسب ال

التعرف اإلى الجذور العدد غير النسبي.
الصماء.

التعرف اإلى العدد غير 
المنتهي.

�أعداد   العدد غير النسبي )مفهوم، تعريف، ...(، مجموعة ال
�أعداد غير النسبية وطرحها. غير النسبية ورمزها، جمع ال

�أعداد غير النسبية وقسمتها  ضرب ال
يبها رت ية وت �أعداد غير النسب المقارنة بين ال

٩  ، 5  ، ٢ الجذور الصماء 

�آلة الحاسبة  استخدام ال
ية  ب تقري �إيجاد القيمة ال ل

ية. لاأعداد غير النسب ل
مناقشة قيمة وكونها عدد 

غير نسبي.

تدريبات وتمارين على 
�أعداد غير النسبية. ال

امتحانات يومية.
تية. ي واجبات ب

العدد غير النسبي.
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العمليات على 
�أعداد غير  ال

ية. النسب

ية  اإجراء العمليات الحساب
ة ي �أعداد غير النسب على ال

اإجراء العمليات الحسابية 
على الجذور الصماء

اإيجاد ناتج قسمة الجذور 
الصماء.

تقدير قيمة جذور صماء 
معطاة.

اإنطاق المقام.

لية، تجميعية. �أعداد غير النسبية: تبدي عملية الجمع على ال
لية،  تجميعية. �أعداد غير النسبية: تبدي عملية الضرب على ال
ية ليست مغلقة  �أعداد غير النسب العمليات الحسابية على ال

مثل:

٢ = ٢  × ٢  

 ١ = ) ٢  ( - ) ٢  +١(
اأ )ب+ج( = اأ × ب + اأ × ج ب توزيع الضرب على الجمع

)اأ+ب( × ج = اأ × ج + ب × ج
اإنطاق المقام ،التخلص من الجذور في المقام 

 
)٢ - 5 (

١
 = 

)٢ - 5 (
)٢ - 5 (

 = 
١

)٢ + 5 (

استخدام مجموعة المحاور 
لتعرف على موقع  والفرجار ل

�أعداد غير النسبية مثل   ال
. ٢

تطبيقات عملية: تعريف 
الطلاب على استخدامات 

اتية، مثلاً  �أعداد الحي ال
�إيجاد مساحة  استخدام ل

حديقة دائرية.
اأمثلة على كيفية اإنطاق 

المقام.

تدريبات ومسائل 
متنوعة تتضمن المثال.
مثل جمع عددين غير 

نسبيين عدد نسبي.

العمليات على 
ية. �أعداد غير النسب ال

الصف: الثامن                             الوحدة: الثانية                           عنوان الوحدة: الجبر                                عدد الحصص المتوقعة: ٢٢

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تحليل مقادير جبرية المقادير الجبرية.
اإخراج عامل مشترك. ب

ية  اإجراء العمليات الحساب
على المقادير الجبرية.

�أولي: العامل  العامل المشترك، العامل ال
اأبسط صورة، التحليل اإلى  الذي يكتب ب

ية. �أول العوامل ال
اإخراج عامل مشترك، الحد الجبري، 

المقدار الجبري، ضرب مقداريين جبريين، 
قسمة مقداريين جبريين.

التحليل اإلى عوامل كمفهوم
التحليل اإلى عوامل كاإجراء.

تدريبات على التحليل اإلى 
اإخراج عوامل مشتركة  عوامل ب
مختلفة والتوصل الى مفهوم 

�أكبر. العامل المشترك ال

ية  اأمثلة على عوامل اأول
٢س + ١ 

س - 5 
 س٢ + 4

يعية  ترب ارة ال يعية.العب ترب ارة ال يعيةتحليل العب ترب الصيغة العامة للمعادلة ال
 اأ س٢ + ب س + جـ = ٠ 

يعية  ترب ارة ال تحليل العب

يعية  ترب ارة ال تمارين على تحليل العب
بالطرق المختلفة.

لتفريق بين  مسائل متنوعة ل
التحليل الى عوامل وبين فك 

اقواس.

٠  اأ  
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فرق بين مربعينتحليل الفرق بين مربعين.فرق بين مربعين.
اأ٢ – ب٢ = )اأ - ب( )اأ + ب(، 

مجموع مربعين
� يحلل(.  ج٢ + ب٢ )ل

مربع مجموع حدين:
)اأ + ب(٢ = اأ٢  + ٢ اأب + ب٢

تمثيلات هندسية: برهان القوانين 
الجبرية )المتطابقات الجبرية( عن 
�أشكال الهندسية. طريق مساحات ال

حسابات عددية تعتمد على القوانين.
اعطاء تطبيقات على القوانين بحيث 
ناقص على كل من  يكون المطلوب ال

طرفي المعادلة.

� يوجد حل امتحانات قصيرة بعد كل وحدة. ل
لمجموع مربعين لحد 

هذه المرحلة.
فرق بين مربعين 

كحالة خاصة من 
يعية. ترب المعادلة ال

الصف: الثامن                       الوحدة: الثالثة                              عنوان الوحدة: الهندسة                            عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى المثلثات تشابه المثلثات.
المتشابهة.

لثان اإذا كانت زواياهما  تشابه المثلثات، يتشابه المث
ناظرة متساوية  اأو اإذا كانت النسب بين اأضلاعه  المت

تناسب في  ناظرة متساوية. رمز التشابه )(، قانون ال المت
سالمثلثات المتشابهة.

عص

 

اأ

جـب

اأ ب ج  س ص ع  اإذا كان 

س ص
ص ع

 = 
اأ ب

ب جـ

س ص
ص ع

اأ ب = 
اأ جـ

يومية على  اة ال اإعطاء اأمثلة من الحي
التشابه بشكل عام: الصور كشكل 

يتشابه مع الحقيقة.
ا  زواي نقاش صفي لماذا شرط تساوي ال

لثان؟ يتشابه مث ناظرة يكفي ل المت
نقاش صفي لماذا شرط تساوي 

ناظرة من  �أضلاع المت النسب بين ال
لثان؟ يتشابه مث لثين يكفي ل مث

ية  ات مسائل حي
يظهر فيها التشابه.  

رسم مثلثات في اأوضاع 
مختلفة بحيث تكون 

متشابهة.

المثلث ومجموع 
اه، المثلث  زواي

ا  من حيث الزواي
اينة  ب �أضلاع، مت وال

المثلث: مجموع اي 
ضلعين في مثلث 

اأكبر من الضلع 
ثالث. ال

تشابه المثلثات.
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�ت تطابق المثلثات. التعرف اإلى حال
التطابق.

ية: �آت �ت ال لثان في الحال مفهوم التطابق، يتطابق مث
ناظرة )ض، ض، ض(                             • تساوي ثلاثة اأضلاع مت
ينهما مع نظائرهما  • تساوي ضلعين وزاوية محصورة ب

�خر )ض، ز، ض(. في المثلث ال
ينهما مع  • تين والضلع المحصور ب تساوي زاوي

�خر )ز، ز، ض(. نظائرهما في المثلث ال
تساوي وتر وضلع في مثلث قائم مع نظيره في  •

�آخر. المثلث ال
 لثين متطابقين متشابهين، رمز التطابق كل مث

نظهر صحة نظريات التطابق بوسائل 
محسوسة

نعطي اأسئلة مطلوب فيها تطابق 
نين واأسئلة معطى فيها تطابق  ث ل مث

لثين. مث

تدريبات ومسائل 
اتية على تطابق  حي

المثلثات.
تكوين مثلثات 

متطابقة في اأوضاع 
مختلفة.

التطابق حالة خاصة 
من التشابه.

ثاغورس. التعرف اإلى الصيغة نظرية في
الجبرية 

والهندسية لنظرية 
ثاغورس في

استخدام نظرية 
ثاغورس في  في

ية. ات تطبيقات حي

ثاغورس كصيغة جبرية وهندسية: مساحة المربع  نظرية في
زاوية يساوي مجموع  المنشاأ على وتر المثلث القائم ال

مساحتي المربعين المنشاأين على ضلعي القائمة
  )اأ ج(٢ = )اأ ب(٢ + )ب ج(٢

�أول + مربع طول  مربع طول الوتر = مربع طول الضلع ال
ثاني  الضلع ال

ثاغورية هي ثلاثيات اأعداد صحيحة موجبة  �أعداد الفي ال
على الشكل 

)اأ، ب ،ج( بحيث اأن:  
ثاغورس.  ج٢ = اأ٢ + ب٢، عكس نظرية في

اإذا كانت مساحة المربع المنشاأ على اأحد اأضلاع المثلث 
تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشاأين على 

زاوية التي تقابل هذا الضلع قائمة. اإن ال �آخرين ف الضلعين ال

�آلة الحاسبة في حسابات  استخدام ال
�إيجاد  ثاغورس ل تختص بنظرية في
طول ضلع ناقص في مثلث قائم 

زاوية ال
اأكد  ت ل استخدام شبكة المربعات ل
بشكل تقريبي من صحة نظرية 

ثاغورس بعد الوحدات المربعة في  في
كل مربع قائم على ضلع المثلث 

زاوية. قائم ال
اأكيد  ت ل استخدام مقصوصات ورقية ل

ثاغورس. من صحة نظرية في

تدريبات وتمارين على 
ثاغورس من  نظرية في

اة  الحي
اأنشطة يقوم بها 

�شتقاق  الطاالب ل
لاأعداد  صيغ مختلفة ل

ثاغورية.  الفي

اإذا كان )اأ، ب، ج( 
ثاغورية وكانت  اأعداد في

اإن ك ص+ ف
)ك اأ، ك ب، ك ج(

ثاغورية   تبقى اأعداداً في
 )١، ١ ، ٢(

تشكل مثلث 
زاوية ولكنها  قائم ال

� تسمى اأعداداً  ل
�أن  ثاغورية ل في

٢  ص+
)نظرية اإقليدس(:
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الصف: الثامن                          الوحدة: الرابعة                         عنوان الوحدة: ال�إحصاء                           عدد الحصص المتوقعة: ١3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

انات. ي ب انات في جدول تمثيل ال ي تمثيل ب
تكراري.

القطاعات  انات ب ي تمثيل ب
الدائرية.

 

ياني  ب ية مفردة و التمثيل ال انات احصائ ي ب
للمفردات في قطاع دائري.

مثال: طلبت معلمة من طلاب صف اأن 
يذكروا اأكثر طعاما يحبونه، وتساءلت: 

كيف  ارتب المعطيات لتسهل قراءتها 
والعرف عليها؟ تعالوا نساعد المعلمة 

في ترتيب المعطيات.
نريد اأن نعبر عن هذه المعطيات بعدد 

واحد. ماذا نفعل؟

تمارين على تمثيل 
انات. ي ب ال

انات في جدول  ي تمثيل ب
تكراري.

القطاعات  انات ب ي تمثيل ب
الدائرية.

اإيجاد المدى. مقاييس التشتت.
�نحراف المعياري. اإيجاد ال

باين. ت اإيجاد ال

مفاهيم مقاييس التشتت لمفردات مبوبة، 
المدى = اأكبر قيمة – اأصغر قيمة، انحرافات 
القيم عن وسطها الحسابي، مجموع انحراف 
�نحراف  القيم عن الوسط الحسابي = صفر، ال
�نحراف المعياري،  المعياري للمفردات، رمز ال

�نحراف المعياري، قانون ال
�نحراف المعياري = قوانين  باين: مربع ال ت ال

�نحراف،   ال
اين ب ت ال

باين: ت قانون ال

  = 

يومية. اة ال اإعطاء اأنشطة من الحي
تركيز على وظيفة كل مقياس. ال

تركيز على الفرق بين المقاييس  ال
المختلفة.

�لة الحاسبة العلمية. استخدام ال

تمارين على 
مقاييس التشتت.

اإيجاد المدى. 
�نحراف المعياري. اإيجاد ال

باين. ت اإيجاد ال

 

)س - س(٢

ن
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الصف: الثامن                                 الوحدة: الخامسة                               عنوان الوحدة: الجبر                                عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

يعية. ترب اإيجاد جذور المعادلة المعادلة ال
يعية. ترب ال

يعية، معاملات  ترب اإكمال المربع  حدود المعادلة ال
التحليل. يعية ب ترب يعية، حل المعادلة ال ترب المعادلة ال

المميز  = ب٢ – 4اجـ
يعية رب ت القانون العام لحل المعادلة ال

 اأ س٢ + ب س + جـ = صفر هو الجذر = 
يعية التي مميزها مربع كامل، المعادلة  ترب المعادلة ال

يعية التي مميزها عدد موجب، مميزها صفر،  ترب ال
يعية التي مميزها موجب  ترب مميزها سالب، المعادلة ال
يعية التي مميزها  ترب لها جذران مختلفان ، المعادلة ال

يعية التي  ترب صفر لها جذران متساويان،المعادلة ال
مميزها سالب ليس لها حل في هذه المرحلة، 

�ت  اإعطاء اأنشطة على حل معادل
يعية باستخدام طريقة الخوارزمي  رب ت

التي  تدمج الهندسة مع الجبر.
يعية  رب �ت ت اإعطاء اأسئلة لحل معادل

كمال اإلى مربع. �إ عن طريق ال
التوصل الى القانون العام عن طريق 

كمال اإلى مربع. �إ ال

تدريبات ومسائل متنوعة 
�ت بصيغة  لحل المعادل

المختلفة.
اأوراق عمل. 

 

فرق )مجموع ( 
مكعبين.

تحليل فرق بين مكعبين.
تحليل مجموع مكعبين. 

بية ، معاملات المعادلة  حدود المعادلة التكعي
بية ، حل المعادلة   التكعي

)س3 – ص3 ( = )س- ص(. )س٢+س ص+ ص٢(
) س3 + ص 3 ( = )س+ ص( )س٢- س ص +ص٢(

�ت على  اإعطاء اأسئلة لحل معادل
الفرق )مجموع مكعبين(.

�أعداد. ربط مع العمليات على ال

تدريبات و مسائل 
�ت.    متنوعة لحل المعادل

اوراق عمل.

�ت  حل المعادل
الخطية بمتغيرين.  

تين  تين خطي حل معادل
بمتغيرين بالحذف 

تين  تين خطي حل معادل
التعويض. بمتغيرين ب

تجميع الحدود المتشابهة، معادلة خطية بمتغير. 
المعادلة الخطية بمتغيرين، طرق حل المعادلة 

الخطية بمتغيرين: طريقة الحذف، طريقة التعويض، 
قيم المتغير، مجموعة الحل، مجموعة التعويض. 

نطلب من الطلاب حل اأزواج 
�ت بمتغيرين من 3 انواع: لها  معادل
 � حل واحد، ليس لها حل ولها ما ل

نهاية من الحلول.

ية  تدريبات منوعة وغن
بعد عرض كل مفهوم.

�ت  حل المعادل
الخطية  بمتغيرين.
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الصف: الثامن                       الوحدة: السادسة                          عنوان الوحدة:  الهندسة والقياس                          عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

العلاقة بين مساحة 
المثلث و مساحة 
�أضلاع. متوازي ال

اإيجاد العلاقة بين مساحة 
المثلث و مساحة متوازي 

�أضلاع. ال

�أضلاع، مراجعة مساحة المثلث. مراجعة مساحة متوازي ال
ناء متوازي اأضلاع ضلاع من مثلث معطى. كيفية ب

التوصل اإلى العلاقة بين مساحة المثلث ومساحة متوازي 
�أضلاع. ال

�أضلاع المشترك  ١ مساحة متوازي ال
٢ مساحة المثلث = 

�رتفاع. معه في القاعدة وال

نقاش صفي عن العلاقة بين 
�أضلاع،  المثلث ومتوازي ال
ناء متوازي  وكيف يمكن ب
�أي مثلث. اأضلاع ملائم ل

العلاقة بين مساحة امتحانات قصيرة.
المثلث و متوازي 

�ضلاع. ال

 القطاع الدائري
والقطعة الدائرية.

 

التعرف اإلى القطاع 
الدائري.

اإيجاد زاوية قطاع دائري.
التعرف الى القطعة 

الدائرية.

اتها، مفهوم القطاع الدائري، زاوية  مراجعة للدائرة ومسمي
�أوتار، نصف القطر،  القطاع الدائري، الدورة الكاملة، ال

القطر، قوس الدائرة.
زاوية القطاع الدائري = )التكرار الجزئي ÷ التكرار الكلي( 

× 3٦٠، طول قوس الدائرة، تعريف القطعة الدائرية.

استخدام  قصاصات ورقية 
لتعرف على مفهوم قطاع  ل

الدائرة وعلاقة مساحة القطاع 
مع مساحة الدائرة.

اإعطاء اأنشطة استدراجية 
ليصل الطالب عن طريقها الى 

مساحة القطاع الدائري.

  تدريبات وتمارين.

 

�أسطوانة. ية ال ب اإيجاد المساحة الجان
للاأسطوانة.

اإيجاد المساحة الكلية 
للاأسطوانة.

�أسطوانة. اإيجاد حجم ال

ناء دوران المستطيل حول اأحد  �أسطوانة كمفهوم وب ال
�أسطوانة،  �أسطوانة، نصف قطر قاعدة ال اضلاعه، ارتفاع ال

ية للاأسطوانة، المساحة الكلية للاأسطوانة،  ب المساحة الجان
�أسطوانة. حجم ال

�رتفاع  ية للاأسطوانة = محيط القاعدة × ال ب المساحة الجان
= ٢ × ع 

بية + مساحة القاعدتين  المساحة الكلية = المساحة الجان
     ٢ع + ٢ × للاأسطوانة =  ٢

�أسطوانة = ٢ ع حجم ال

لتعرف  استخدام المجسمات ل
على صفات المجسمات 
المختلفة مثل المخروط 

�أسطوانة. وال
استخدام المقصوصات الورقية 

ناء  لتعرف على كيفية ب ل
المجسمات.

تدريبات وتمارين على 
اء اأسطوانة  ن كيفية ب

من ورق مقوى.

�أسطوانة  تعامل مع ال ال
الدائرية القائمة.
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زاوية حول اأحد اإيجاد حجم المخروط.المخروط. ناء دوران مثلث قائم ال المخروط كمفهوم وب
ضلعي القائمة، راس المخروط، ارتفاع المخروط، راسم 

المخروط، )راسم المخروط(٢ = نق٢ + ع٢
١  نق٢ ع 

3 حجم المخروط = 

وصف اإسهام العرب في تطوير 
علم المثلثات.

�آلة الحاسبة العلمية  استخدام ال
ية  ث ل �يجاد النسب المث ل

ينها. مثلا ما هي  والعلاقات ب
ا  لزواي ية ل ث ل قيم النسب المث

٠°، 3٠°، ٦٠°، ٩٠°، ١8٠°. ايضا 
زاوية  اأكد من علاقة جيب ال ت ال

وجتاها مع ظلها.

تدريبات ومسائل على 
ناء مخروط. كيفية ب

اأوراق عمل.

تعامل مع المخروط  ال
القائم.

الصف: الثامن                                  الوحدة: السابعة                              عنوان الوحدة: النسب المثلثية                               عدد الحصص المتوقعة: ١١

�أهدافموضوعات الوحدة �أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال تقويمال ملاحظات للمؤلفال

ثية  ل النسب المث
�أساسية. ال

التعرف اإلى النسب 
�أساسية. ية ال ث ل المث

زاوية،  �أساسية: جيب ال ية ال ث ل النسب المث
زاوية. زاوية، ظل ال جيب تمام ال
ا )المتممة(. زاوية( = جت جا )ال

ا الخاصة )٠°، °3٠، °45، ٦٠°، ٩٠°،  زواي ال
ية لها. ث ل ١8٠°( والنسب المث

وصف اإسهام العرب في تطوير علم 
المثلثات.

�إيجاد  �آلة الحاسبة العلمية ل استخدام ال
ينها. مثلاً ما  ية والعلاقات ب ث ل النسب المث

ا لزواي ية ل ث ل هي قيم النسب المث
)٠°، 3٠°، 45°، ٦٠°، ٩٠°، ١8٠°(، اأيًضا 

زاوية وجتاها مع  اأكد من علاقة جيب ال ت ال
ظلها.

تدريبات ومسائل متنوعة 
تظهر اأهمية استخدام 
ثية في  ل النسب المث

اة مثل تكوين زاوية  الحي
اء اأو النجارة... ن ب في ال

حل تدريبات على 
لزاوية  ية ل ث ل النسب المث

ومتممتها من خلال 
المثلث القائم.

لزاوية  ية ل ث ل النسب المث
الحادة في المثلث القائم.

�رتفاع  ا ال زواي
�نخفاض. وال

�رتفاع  ا ال اإيجاد زواي
�نخفاض. وال

�أفقي، زاوية  خط النظر، المستوى ال
�نخفاض. �رتفاع، زاوية ال ال

�نخفاض.                    �رتفاع وزاوية ال العلاقة بين زاوية ال

لتعريف على  استخدام عرض فيديوهات ل
�نخفاض. �رتفاع وزاوية ال زاوية ال

�إيجاد  تدريبات ومسائل ل
اية، عرض  ن طول شجرة، ب

نهر، ... 
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الصف: الثامن                                 الوحدة الثامنة                               عنوان الوحدة: ال�حتمال�ت                           عدد الحصص المتوقعة: ١٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�ت. �حتمال اإيجاد احتمال اتحاد حادثين.قوانين ال
اإيجاد احتمال تقاطع حادثين.

اإيجاد احتمال حادثين.

احتمال الحادث، حادثين منفصلين
.Ø =

 ٢
  ح

١
ح

 � حادثين مستقلين: وقوع اأحدهما ل
�آخر.  يؤثر على وقوع ال

 = )
٢
  ح

١
ل)ح

)
٢
  ح

١
(- ل)ح

٢
( + ل)ح

١
ل)ح

ل)ح( = ا - ل ) ح ( 
 حادثين منفصلين 

٢
، ح

١
اإذا كان ح

)
٢
( + ل)ح

١
( = ل)ح

٢
  ح

١
ل)ح

لتعرف على  نرد ل استخدام العملات واأحجار ال
ية مثل الحدث، وفضاء التجربة  مصطلحات احتمال

واحتمال حدث بسيط واحتمال حدث مركب.
�ت تتعلق بالكرات  �حتمال اإعطاء اأنشطة على ال

والبطاقات الملونة. 
يومية على اإيجاد  اة ال اإعطاء اأنشطة من الحي

بة لتشغل  يار طال �ت، مثلاً احتمال اخت احتمال
رئيسة لجنة الصف.

اأمثلة على الحوادث المنفصلة  

�حتمال. امتحانات قصيرة. ال
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  معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الثّامن

نجازمؤّشرات ال�أداءالمعيارالمجال مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوريحقق

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

د 
دا

أع �
 ال

   
   

   
   

الوعي بمفاهيم    

ال�أعداد النسبيّة

التعرف اإلى العدد 

النسبي

يتعرف مفهوم العدد 

النسبي  بصوره ، ويمثله 

بطرٍق عدة.  ويوّضح 

اأّن مجموعة ال�أعداد 

الصحيحة محتواة 

في مجموعة ال�أعداد 

النسبية.

يتعرّف مفهوم العدد 

النسبي  بصوره المختلفة، 

ويطور اأداءه بتمثيله على 

خط ال�أعداد.  ويوّضح 

اأّن مجموعة ال�أعداد 

الصحيحة محتواة في 

مجموعة ال�أعداد النسبية.

يتعرف مفهوم العدد 

النسبي  بصوره المختلفة 

ويحاول تمثيل بعض 

ال�أعداد،  ويوّضح 

اأن مجموعة ال�أعداد 

الصحيحة محتواة 

في مجموعة ال�أعداد 

النسبية.

يتعرف ال�أعداد النسبية، ول� 

يمكنه تمثيلها ول� يمكنه 

توضيح اأّن مجموعة ال�أعداد 

الصحيحة محتواه في 

مجموعة ال�أعداد النسبية.

يقارن بين اأعداد نسبية مقارنة ال�أعداد النسبيّة

مكتوبة بصور مختلفة، 

ويرتب تصاعدياً و تنازلياً، 

ويفّسر اإجابته.

يقارن بين اأعداد نسبية 

مكتوبة بصور مختلفة، 

ويرتّب تصاعدياً اأو 

تنازلياً، ويطوّر اأداءه في 

تفسير اإجابته.

يقارن بين اأعداد 

نسبية مكتوبة بصور 

متشابهة، ويرتّب 

تصاعدياً اأو تنازلياً، 

ويحاول تفسير اإجابته.

يقارن بين عددين نسبيين 

مكتوبين بالصورة نفسها، 

شارة، ول�  ومتشابهين في ال�إ

يمكنه ترتيبها.

اإيجاد ناتج العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

ال�أعداد النسبية

يجد ناتج العمليات 

ال�أربع على اأعداد نسبية 

بصوٍر مختلفة ول�أكثر من 

عملية في جملة رياضيّة 

بدقة.

يجد ناتج العمليات 

على اأعداد نسبية بصور 

مختلفة، ويطوّر اأداءه في 

اإيجاد الناتج ل�أكثر من 

عملية في جملة رياضيّة 

واحدة.   

يجد ناتج العمليات 

على اأعداد نسبيّة 

بصور مختلفة، 

ويحاول اإيجاد الناتج 

ل�أكثر من عملية في 

جملة رياضية واحدة.

يستطيع اأن يجد ناتج عملية 

على عددين نسبيين على 

صورة اأعداد صحيحة فقط.
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توظيف خصائص 

العمليات )تبديل، 

تجميع، توزيع( على 

ال�أعداد النسبية

يوظّف خصائص العمليات 
)تبديل، تجميع، توزيع(  
على جمع ال�أعداد النسبية 

يجاد ناتج  وضربها؛ ل�إ
اأكثر من عملية في جملة 

رياضية.  

يوظّف خصائص العمليات 
)تبديل، تجميع(، ويطوّر اأداءه 
في توظيف خاصية التوزيع 
على ضرب ال�أعداد النسبية 
يجاد ناتج اأكثر  وجمعها؛ ل�إ

من عملية في جملة رياضية.  

يوظّف خاصية التبديل 
ويحاول توظيف خاصيتي 
التجميع والتوزيع على 
ضرب ال�أعداد النسبية 
يجاد ناتج  وجمعها؛ ل�إ

اأكثر من عملية في جملة 
رياضية.

قد يوظّف خاصية التبديل 

على جمع وضرب ال�أعداد 

النسبية التي لها الصورة 

نفسها، ول� يستطيع اأْن يوظّف 

خاصيتي التجميع اأو التوزيع.

التعرّف اإلى العنصر 

المحايد في جمع 

ال�أعداد النسبية 

وضربها ، والنظير 

الجمعي

يتعرّف المحايد في 

عملية الجمع والضرب 

ويستخدمهما، ويجمع 

المعكوس ذهنيّاً.   

يتعرّف المحايد في 

عمليتي الجمع والضرب، 

ويجمع المعكوس، 

ويطوّر اأداءه في استخدام 

العناصر المحايدة.

يمكن اأن يتعرّف 

المحايد في الضرب 

والجمع، ويحاول اأن 

يجد ناتج جمع العدد 

ومعكوسه.

قد يتعرّف العنصر المحايد 

في الجمع والضرب فقط.

الوعي بمفاهيم 

ال�أعداد غير 

النسبية.

التعرف اإلى العدد غير 

النسبي.

يتعرّف العدد غير 

النسبي،  ويمثله باأكثر 

من طريقة .  

يتعرّف العدد غير 

النسبّي،  ويطوّر اأداءه 

في تمثيله باأكثر من 

طريقة .  

يتعرّف العدد غير 

النسبّي،  ويحاول 

تمثيله باأكثر من طريقة 

  .

يمكنه التعرف اإلى ال�أعداد 

غير النسبية ، ول� يمكنه 

تمثيلها.

مقارنة ال�أعداد غير 

النسبيّة

يقارن بين اأعداد غير 

نسبية مكتوبة بصور 

مختلفة ويرتبها تصاعدياً 

وتنازلياً ويفسر اإجابته.

يقارن بين اأعداد غير 
نسبية مكتوبة بصور 
مختلفة، ويرتبها 

تصاعدياً وتنازلياً، ويطور 
اأداءه في تفسير اإجابته.

يقارن بين اأعداد غير 
نسبية مكتوبة بصور 

متشابهة ويرتبها 
تصاعدياً وتنازلياً ويطوّر 
اأداءه في تفسير اإجابته.

 يقارن بين عددين غير 

نسبيين  على صورة كسور 

عشرية غير منتهية فقط.
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اإيجاد ناتج العمليات 
الحسابية على 

ال�أعداد غير النسبية 
وخصائصها

يجد ناتج العمليات على 
اأعداد غير نسبية  ل�أكثر 
من عملية في جملة 
رياضيّة واحدة بدقة.

 يجد ناتج عملية على 

عددين غير نسبيين. 

 يجد ناتج عملية على 
عددين غير نسبيين 
على صورة جذور 

صّماء بـاأبسط صورة.

ل� يستطيع اأن يجد ناتج 
العمليات على اأعداد غير 
نسبية على صورة جذور 

صّماء.

توظيف خصائص 

العمليات )تبديل، 

تجميع، توزيع(  على 

ال�أعداد غير النسبية

يوظّف خصائص العمليات 

)تبديل، تجميع، توزيع(  على 

جمع ال�أعداد غير النسبية 

يجاد ناتج اأكثر من  وضربها؛ ل�إ

عملية في جملة رياضية.  

يوظّف خصائص 

العمليات )تبديل، 

تجميع(، ويطوّر اأداءه 

في توظيف خاصية 

التوزيع على ضرب 

ال�أعداد غير النسبية 

يجاد ناتج  وجمعها؛ ل�إ

اأكثر من عملية في 

جملة رياضية.  

يوظّف خاصية 

التبديل ويحاول 

توظيف خاصيتي 

التجميع والتوزيع 

على ضرب ال�أعداد 

غير النسبية وجمعها؛ 

يجاد ناتج اأكثر  ل�إ

من عملية في جملة 

رياضية..

قد يوظّف خاصية 

التبديل على جمع 

وضرب ال�أعداد غير 

النسبية التي لها الصورة 

نفسها، ول� يستطيع 

اأْن يوظّف خاصيتي 

التجميع اأو التوزيع..

الوعي بمفهوم 

ال�أعداد الفيثاغورية

تعرُّف ال�أعداد 

الفيثاغورية واإيجادها

يتعرّف مفهوم ال�أعداد 

الفيثاغورية، ويتحّقق من اأّن 

مجموعة من ال�أعداد تشّكل 

اأعداداً فيثاغورية اأم ل�. ويعطي 

اأمثلة على ال�أعداد الفيثاغورية.

يتعرّف مفهوم ال�أعداد 

الفيثاغورية ويتحقق من 

اأّن مجموعة من ال�أعداد 

تشّكل اأعداداً فيثاغورية 

اأم ل�.ويطوّر اأداءه 

في اإعطاء اأمثلة على 

ال�أعداد الفيثاغورية.

يتعرّف مفهوم ال�أعداد 

الفيثاغورية ويتحقق 

من اأن مجموعة 

من ال�أعداد تشّكل 

اأعداداً فيثاغورية اأم 

ل�. ويحاول اإعطاء 

اأمثلة على ال�أعداد 

الفيثاغورية.

يتعرّف مفهوم ال�أعداد 

الفيثاغورية، ول� 

يستطيع استخدامه في 

الحكم على مجموعة 

من ال�أعداد اإن كانت 

فيثاغورية اأم ل�. 
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حل المشكلات 

على ال�أعداد 

النسبيّة وغير 

النسبيّة

 يحدد المعطيات والمطلوب فهم المساألة

المتعلقة بال�أعداد النسبية وغير 

النسبية، ويعبّر عن المساألة 

بلغته الخاصة وبنموذج عند 

الحاجة.  

يحّدد المعطيات 
والمطلوب المتعلقة 
بال�أعداد النسبية وغير 
النسبية، ويطور اأداءه 

في التعبير عن المساألة 
بلغته الخاصة وبنموذج 

عند الحاجة.  

يحدد المعطيات 

ويحاول تحديد 

المطلوب المتعلق 

بال�أعداد النسبية وغير 

النسبية. 

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات والمطلوب 

المتعلقة بال�أعداد 

النسبية وغير النسبية.

التخطيط للحل

يحدد العملية/ات التي 

سينّفذها، ويضع مخطّطاً 

اأو اكثر لحّل المسالة، قابلاً 

للتنفيذ، يتضّمن مراحل الطرح 

والجمع والمقارنة للاأعداد 

النسبية وغير النسبية.

يضع مخططاً لحّل 
المساألة الحسابية، 
قابلاً للتنفيذ يتضّمن 
مراحل الجمع والطرح 

والمقارنة للاأعداد 
النسبية وغير النسبية، 
ويطوّر اأداءه في وضع 

اأكثر من حل .

يضع مخطّطاً جزئياً 

لحّل المساألة يتضّمن 

بعض مراحل الجمع 

والطرح للاأعداد 

الموجبة. ويحاول 

المقارنة . 

ل� يمكنه التخطيط لحل 

مساألة حسابية تتعلق 

بالوعي بمفاهيم ال�أعداد 

النسبية والعمليات عليها 

.

يتوّصل لحلٍّ دقيق وصحيح اأو التوصل للحل

اأكثر، موّضحاً مراحل استخدام 

العمليات الحسابيّة، ويتحّقق 

من صّحة حلّه.

يتوصل لحّل المسائل 

الحسابية من مستوى 

التطبيق، موّضحاً بعض 

مراحل الحل.

يكتب حلاً جزئيّاً 

لبعض المسائل 

الحسابيّة. 

ل� يمكنه حّل مسائل 

حسابية تتعلق بال�أعداد 

.
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الوعي بالصيغة الجبرية نظرية فيثاغورس

والهندسية لنظرية 

فيثاغورس

يتعرّف ويوظّف الصيغة 

الهندسية والجبرية لنظرية 

فيثاغورس وعكسها، ويوظّفها 

في حل مواقف حياتية.

يتعرّف ويوظّف الصيغة 

الهندسية والجبرية 

لنظرية فيثاغورس، 

ويطور اأداءه في توظيف 

عكسها، وفي حل 

مواقف حياتية.

يتعرّف ويوظف 

الصيغة الهندسية 

والجبرية لنظرية 

فيثاغورس، ويحاول 

توظيف عكسها في 

حّل مواقف حياتية.

يتعرّف الصيغة الجبرية 

لنظرية فيثاغورس، ول� 

يستطيع توظيفها لحل 

مثلث قائم الزاوية.

الوعي بمفاهيم التطابق تطابق المثلثات

وحال�ته

يتعرّف مفهوم التطابق، ويحدد 

العناصر المتناظرة في المثلثين  

في حال�ته المختلفة ويفسرها 

ويعطي اأمثلة من الحياة. 

يتعرّف مفهوم التطابق 
و يحدد العناصر 

المتناظرة في المثلثين  
في حال�ته المختلفة، 
ويطور اأداءه في تفسير 

حال�ت التطابق.

يعرّف مفهوم التطابق 

و يحدد العناصر 

المتناظرة لبعض 

المثلثات للتحقق من 

تطابقهما.

يعرّف مفهوم التطابق، 

ول� يستطيع تحديد 

العناصر المتناظرة في 

المثلثين للتحقق من 

تطابقهما.

الوعي بمفهوم تشابه تشابه المثلثات

المثلثات

يتعرّف مفهوم المثلثات 

المتشابهة بدقة. ويحدد 

العناصر المتناظرة للتحقق 

من تشابه مثلثين في شكل 

هندسي. يوظّف تشابه 

المثلثات في حل مثلثات في 

اأشكال هندسية.

يتعرّف المثلثات 
المتشابهة. ويحدد 

العناصر المتناظرة للتحقق 
من تشابه مثلثين في 
شكل هندسي. ويطوّر 
اأداءه في توظيف تشابه 

المثلثات في حل مثلثات 
في اأشكال هندسية.

يتعرّف المثلثات 
المتشابهة. ويحاول 
تحديد العناصر 
المتناظرة للتحّقق 
من تشابه مثلثين. 
ويحاول توظيف 

تشابه المثلثات في 
حل بعض المثلثات 
في اأشكال هندسية.

يتعرّف مفهوم المثلثات 

المتشابهة ول� يستطيع 

التحقق من تشابه 

مثلثين.



١٩5

اإيجاد مساحة متوازي متوازي ال�أضلاع

ال�أضلاع  بال�عتماد 

على مساحة المثلث 

المشترك معه بالقاعدة 

وال�رتفاع.

 يجد مساحة متوازي اأضلاع 

عتماد على مساحة المثلث  بال�إ

المشترك معه في القاعدة 

وال�رتفاع في اأشكال هندسية، 

ويوظف خصائصه في اإنشاء 

متوازي اأضلاع.

 يجد  مساحة متوازي 

اأضلاع بال�عتماد 

على مساحة المثلث 

المشترك معه في 

القاعدة وال�رتفاع 

في اأشكال هندسية.

ويطوّر اداءه في توظيف 

خصائصه في اإنشاء 

متوازي اأضلاع.

 يحاول اإيجاد 
مساحة متوازي 

عتماد  اأضلاع بال�إ
على مساحة المثلث 
المشترك معه في 
القاعدة وال�رتفاع 

في اأشكال هندسية 
ويحاول توظيف 

خصائصه في اإنشاء 
متوازي اأضلاع.

يتعرّف خصائص 
متوازي ال�أضلاع ول� 
يستطيع توظيفها في 
اإنشاء متوازي اأضلاع 

ول� يمكنه اإيجاد 
مساحة متوازي اأضلاع 
عتماد على مساحة  بال�إ
المثلث المشترك معه 
في القاعدة وال�رتفاع 
في اأشكال هندسية

الوعي بمفهوم 

القطاع الدائري 

والقطعة الدائرية

التعرف اإلى القطاع 

الدائري

يتعرّف مفهوم القطاع الدائري  

وعناصره، ويستنتج العلاقة 

التي تربط بين عناصره ويعطي 

اأمثلة حياتية.

يتعرّف مفهوم القطاع 

الدائري  وعناصره، 

ويطوّر اأداءه في 

استنتاج العلاقة التي 

تربط بين عناصره، وفي 

اإعطاء اأمثلة حياتبة.

يتعرّف مفهوم القطاع 

الدائري  وعناصره، 

ويحاول استنتاج 

العلاقة التي تربط بين 

عناصره ول� يمكنه 

اإعطاء اأمثلة من الحياة. 

يتعرّف مفهوم القطاع 

الدائري وعناصره. ول� 

يمكنه استنتاج العلاقة 

التي تربط بين عناصره، 

ول� يمكنه اإعطاء اأمثلة 

من الحياة. 

اإيجاد مساحة وطول 

قوس القطاع الدائري 

وزاويته.

يجد طول قوس ومساحة 

القطاع الدائري،  ويعطي 

اأمثلة من الحياة.

 يجد طول قوس 
ومساحة القطاع الدائري  

من شكل هندسي.

يحاول اإيجاد طول قوس 

ومساحة القطاع الدائري  

من شكل هندسي

يتعرف العلاقة بين زاوية 
القطاع ومساحة القطاع، 

و ل� يستطيع توظيفها.
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التعرّف اإلى مفهوم 

القطعة الدائرية

يتعرّف مفهوم القطعة 

الدائرية، ويتعرف العلاقة 

بين زاوية القطعة الدائرية 

وزاوية القطاع الدائري 

المقابل لها.

يتعرّف مفهوم القطعة 

الدائرية، ويطوّر اأداءه في 

تعرف العلاقة بين زاوية 

القطعة الدائرية وزاوية 

القطاع الدائري المقابل 

لها.

يتعرّف مفهوم القطعة 

الدائرية، ويحاول تعرف 

العلاقة بين زاوية القطعة 

الدائرية وزاوية القطاع 

الدائري المقابل لها.

يتعرّف مفهوم القطعة 

الدائرية، ول� يستطيع تعرُّف 

العلاقة بين زاوية القطعة 

الدائرية وزاوية القطاع 

الدائري المقابل لها.

ال�أسطوانة الدائرية 

القائمة

التعرف اإلى ال�أسطوانة 

الدائرية القائمة وتحديد 

شبكتها وبنائها

يتعرف ال�أسطوانة الدائرية 

القائمة وعناصرها.

ويرسم شبكة ال�أسطوانة 

الدائرية القائمة بدقة، 

ويحدد العناصر على 

الشبكة.

يتعرف ال�أسطوانة 
الدائرية القائمة 

وعناصرها. ويطوّر 
اأداءه في رسم شبكة 
ال�أسطوانة الدائرية 
القائمة وفي تحديد 
العناصر على الشبكة.

يتعرف ال�أسطوانة الدائرية 

القائمة وعناصرها، ول� 

يستطيع رسم شبكتها.

يتعرف ال�أسطوانة 

الدائرية القائمة ول� 

يستطيع تمييز عناصرها 

اأو رسمها.

اإيجاد المساحة 

الجانبية والكلية 

والحجم للاأسطوانة 

الدائرية القائمة

يجد المساحة الجانبية 
و الكلية والحجم 

للاأسطوانة الدائرية القائمة 
بدقة اإذا كانت العناصر 
معطاة بشكل مباشر، اأو 
موضوعة على الشبكة، 
ويعطي اأمثلة من الحياة.

يجد المساحة الجانبية 
و الكلية والحجم 
للاأسطوانة الدائرية 
القائمة اإذا كانت 

العناصر معطاة بشكل 
مباشر، ويطور اأداءه  
اإذا كانت العناصر 

موضوعة على الشبكة.

يحاول اإيجاد المساحة 

الجانبية والكلية والحجم 

للاأسطوانة الدائرية القائمة 

اإذا كانت العناصر معطاة.

يواجه صعوبة في التفريق 

بين قانون المساحة 

الجانبية والكلية والحجم 

للاأسطوانة ول� يستطيع 

توظيفها.
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التعرف اإلى شبكة المخروط

المخروط القائم، 

وتحديد شبكته 

وبنائها.

يتعرّف شبكة المخروط 

القائم، ويحدد العناصر 

على الشبكة ويعطي اأمثلة 

من الحياة.

يتعرّف شبكة المخروط 

القائم وعناصره. ويطور 

اأداءه في رسم شبكة 

المخروط القائم وتحديد 

العناصر على الشبكة.

يتعرف المخروط القائم يحاول رسم شبكته.

ول� يستطيع تمييز 

عناصره اأو رسمه.

اإيجاد المساحة 

الجانبية والكلية 

والحجم للمخروط 

القائم.

يجد المساحة الجانبية 

والكلية والحجم 

للمخروط القائم بدقة، 

اإذا كانت العناصر معطاة 

بشكل مباشر اأو موضوعة 

على الشبكة.

يجد المساحة الجانبية 
والكلية والحجم  
للمخروط القائم اإذا 
كانت العناصر معطاة 
بشكل مباشر، ويجد 

صعوبة اإذا كانت العناصر 
موضوعة على الشبكة.

يحاول اإيجاد المساحة 

الجانبية و الكلية والحجم 

للمخروط القائم اإذا كانت 

العناصر معطاة.

يواجه صعوبة في التفريق 

بين قانون المساحة 

الجانبية والكلية والحجم 

للمخروط القائم ، ول� 

يستطيع توظيفها. 

الوعي بمفاهيم النسب النسب المثلثية

المثلثية ال�أساسية 

اإيجاد ِقَيِمها. و

يتعرف النسب المثلثية 

ال�أساسية للزوايا الحادة.

ويجدها للزوايا 

ال�أساسية)٦٠،45،3٠(، 

ويوظّفها في مواقف 

حياتية.  

يتعرّف النسب المثلثية 

ال�أساسية للزوايا الحادة.

ويجدها للزوايا 

ال�أساسية)٦٠،45،3٠( 

ويوظفها، ويطور اأداءه 

في اإعطاء مواقف حياتية. 

يتعرّف النسب المثلثية 

ال�أساسية للزوايا الحادة.

ويحاول اإيجادها للزوايا 

ال�أساسية )٦٠،45،3٠(.  

يتعرّف النسب المثلثية 

ال�أساسية للزوايا الحادة،

ويستطيع اإيجاد  

بعضها.

الوعي بمفاهيم زوايا 

ال�رتفاع وال�نخفاض 

وتوظيفها في حل 

مسائل.

يعرّف مفهوم زوايا 

ال�رتفاع وال�نخفاض 

ويحددها بدقة، ويوظّفها 

في حساب مسافات 

مجهولة.

يعرّف مفهوم زوايا 

ال�رتفاع وال�نخفاض، 

ويحّددها ويحاول 

توظيفها في حساب 

مسافات مجهولة غالباً.

يعرّف مفهوم زوايا ال�رتفاع 

وال�نخفاض ويحددها، 

ويحاول توظيفها في 

حساب مسافات مجهولة 

اأحياناً.

يعرّف مفهوم زوايا 

ال�رتفاع وال�نخفاض، 

ول� يستطيع تحديدها. 
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يحّدد المعطيات فهم المسائلحل المشكلات

والمطلوب المتعلقة 

بالمثلثات ونظرية 

فيثاغورس والمجّسمات 

والنسب المثلثية، ويعبّر 

عن المساألة بلغته 

الخاصة و بنموذج .  

 يحّدد المعطيات 

والمطلوب المتعلقة 

بالمثلثات ونظرية فيثاغورس 

والمجسمات و النسب 

المثلثية،  ويطوّر اأداءه في 

التعبير عن المساألة بلغته 

الخاصة وبنموذج. 

يحدد المعطيات ويحاول 

تحديد المطلوب لحّل 

المسائل المتعلقة 

بالمثلثات ونظرية 

فيثاغورس والمجسمات 

والنسب المثلثية،  

ويحاول التعبير عن 

المساألة بلغته الخاصة 

وبنموذج.

 ل� يمكنه تحديد 

المعطيات اللازمة 

والمطلوب 

لحل المسائل 

المتعلقة بالمثلثات 

ونظرية فيثاغورس 

والمجّسمات والنسب 

المثلثيّة.  

يضع مخطّطاً اأو اأكثر التخطيط للحل

لحل المساألة المتعلقة 

بالحجوم و المساحات 

الجانبية والنسب 

المثلثية، قابلاً للتنفيذ، 

موّضحاً مراحل الحل.

يضع مخطّطاً لحّل 

المساألة المتعلقة بالحجوم 

و المساحات الجانبية 

والنسب المثلثية قابلاً 

للتنفيذ، موّضحاً مراحل 

الحل، ويطوّر اأداءه في 

وضع اأكثر من مخطط. 

يحاول وضع مخطّطاً 

لحل المساألة المتعلقة 

بالحجوم، والمساحات 

الجانبية، والنسب المثلثية 

قابلاً للتنفيذ.  

ل� يستطيع وضع 

مخطّط لحل المساألة 

المتعلقة بالحجوم 

والمساحات الجانبية 

والنسب المثلثية.

يتوصل لحل صحيح التوّصل للحّل

ودقيق اأو اأكثر، موّضحاً 

مراحل توظيف القوانين 

والنظريات، ويفّسر 

العلاقات بينها ويتحّقق 

من صحة الحل.

يتوصل لحّل صحيح 

موّضحاً مراحل توظيف 

القوانين والنظريات، ويفّسر 

العلاقات بينها، ويطوّر 

اأداءه في التحّقق من صحة 

الحل.

قد يتوصل لحل 

صحيح موّضحاً بعض 

مراحل توظيف القوانين 

والنظريات، ول� يمكنه 

تفسير العلاقات بينها، اأو 

التحّقق من صحة الحل.

ل� يستطيع الحل اأو  

الحكم على صحة 

اإجابته، اأو فحص 

معقوليّة حلّه.
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الحساب 

والجبر

المقادير الجبريّة 

والعمليّات عليها

اإجراء العمليات ال�أربع 

على المقادير الجبرية.

يجري العمليات 

الحسابية ال�أربع على 

المقادير الجبرية بدقة، 

ويمثلها بمواقف حياتية.

يجري العمليات الحسابية 

ال�أربع على المقادير 

الجبرية، ويطور اأداءه في 

تمثيلها بمواقف حياتية.

يجري عمليات الجمع 

والطرح، ويحاول اأن 

يجري عمليتي الضرب 

والقسمة.

يستطيع اأن يجمع 

بعض الحدود الجبرية 

فقط.

تحليل العبارة التربيعيّة 

باأكثر من صورة.

يحلّل مقداراً جبريّاً 

باإخراج العامل المشترك 

ل�أكثر من ثلاث حدود، 

وقد يستخدم ، ثم 

اإخراج العامل المشترك 

ويكتب المقدار على 

صورة حاصل ضرب 

عوامله ال�أوليّة.

يحلّل مقداراً جبريّاً باإخراج 

العامل المشترك وقد 

يجد صعوبة في استخدام 

التجميع ثم اخراج العامل 

المشترك لبعض المقادير 

الجبريّة.

يحلل مقداراً جبريّاً 

باإخراج العامل المشترك 

ول� يستطيع استخدام 

التجميع ثم اإخراج العامل 

المشترك للمقادير الجبريّة 

التي يلزم فيها ذلك.

يستطيع اأن يجد العامل 

المشترك ال�أكبر لبعض 

المقادير الجبريّة.

تحليل العبارة التربيعيّة 

بالصورة العامة.

يحلل العبارة التربيعية 

بالصورة العامة اإلى 

عواملها ال�أولية بصورة 

الفرق بين مربعين.

يحلّل العبارة التربيعية 

بالصورة العامة  والفرق بين 

مربعين اإلى عواملها ال�أولية، 

ويطوّر اأداءه في تحليل 

العبارات التربيعيّة التي فيها 

معامل س٢ ≠ ١

يحلّل العبارة التربيعيّة 

بالصورة العامة  والفرق 

بين مربعين اإلى عواملها 

ال�أوليّة، ويحاول تحليل 

العبارات التربيعية التي 

فيها معامل 

س٢ ≠ ١

قد يستطيع تحليل 

بعض العبارات التربيعية 

على صورة مربع 

كامل.
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تحليل مقدار جبرّي على 

صورة فرق بين مكعبين 

ومجموع مكعبين.

يحلّل مقداراً جبريّاً على صورة 

فرق بين مكعبين ومجموع 

مكعبين اإلى عوامله ال�أولية 

بدقة.

يحلّل مقداراً جبرياً على 

صورة فرق بين مكعبين 

ومجموع مكعبين، 

ويطوّر اأداءه في تحليل 

بعض المقادير التي 

معاملات المتغيرات 

فيها ≠ ١ ، وقد يخطئ 

في اإشارة الحد ال�أوسط 

في القوس الثاني.

يحلل الفرق بين 

مكعبين على الصورة 
س3 – اأ3

ومجموع مكعبين 

على الصورة  س3  
+  اأ3

يميز صورة الفرق بين 

مكعبين ومجموع 

مكعبين، ول� يستطيع 

تحليلها.

حّل معادلتين خطيتين حّل المعادل�ت

بمتغيرين بطريقتي الحذف 

والتعويض.

يجد حّل معادلتين خطيتين 

بمتغيرين بطريقتي الحذف 

والتعويض، ويتحقق من صحة 

حلّه. 

يجد حل معادلتين 

خطيتين بمتغيرين 

بطريقتي الحذف 

والتعويض، ويطوّر اأداءه  

في التحّقق من صحة 

الحل.

يجد حّل معادلتين 

خطيتين  بالحذف 

اأحياناً، ويحاول 

اأن يحل معادلتين 

خطيتين بالتعويض.

يجمع المعادلتين ول� 

يستطيع حذف اأي 

من المتغيرين، اأو 

التعويض باأحدهما.  

حل المعادلة التربيعية 

بطرق مختلفة.

يحل المعادلة التربيعية بطرق 

مختلفة) التحليل اإلى العوامل، 

القانون العام، اإكمال المربع( 

ويفسر اإجابته. 

يحل المعادلة التربيعية 

بطرٍق مختلفة) التحليل 

اإلى العوامل، القانون 

العام( ويطوّر اأداءه في 

اإكمال المربع، وتفسير 

اإجابته.

يحّل المعادلة 

التربيعية بالقانون 

العام ، ويطوّر اأداءه 

في التحليل اإلى 

العوامل، واإكمال 

المربع، وتفسير 

اإجابته.

قد يجد حل معادلة 

تربيعية مكتوبة على 

صورة حاصل ضرب 

عواملها، ول� يستطيع 

حفظ القانون العام.  
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يحدد المعطيات والمطلوب فهم المسائلحّل المشكلات

لحل المسائل المتعلقة 

بالمعادل�ت والمقادير الجبرية، 

ويعبّر عن المساألة بلغته 

الخاصة وبنموذج . 

 يحدد المعطيات 

والمطلوب لحّل 

المسائل المتعلقة 

بالمعادل�ت والمقادير 

الجبرية، ويطوّر قدراته 

في التعبير عن المساألة 

بلغته الخاصة اأو 

بنموذج. 

يحدد المعطيات 

ويحاول تحديد 

المطلوب لحل 

المسائل المتعلقة 

بالمعادل�ت 

والمقادير الجبرية.

 ل� يمكنه تحديد 

المعطيات والمطلوب 

اللازمة لحل المسائل 

المتعلقة بالمعادل�ت 

والمقادير الجبرية.

                                                                                                                            

يضع مخطّطاً اأو اأكثر لحل التخطيط  للحّل

المساألة المتعلقة بالمعادل�ت 

والمقادير الجبرية، يتضمن 

مراحل الحل.

يضع مخططاً لحّل 

المساألة المتعلقة 

بالمعادل�ت والمقادير 

الجبرية، يتضمن مراحل 

الحل، ويطور اأداءه في 

وضع اأكثر من مخطّط.

 يضع مخططاً 

جزئياً لحل المساألة 

المتعلقة بالمعادل�ت 

والمقادير الجبرية، 

يتضمن بعض 

مراحل الحل.

ل� يستطيع  التخطيط  

لحل معادلة اأو مقدار 

جبرّي.   

جابة يتوصل لحل دقيق وصحيح اأو التوّصل للاإ

اأكثر، موّضحاً مراحل الحل، 

ويتحّقق من صّحة حلّه.

يتوصل لحّل دقيق 

وصحيح للمسائل 

من مستوى التطبيق، 

موّضحاً مراحل الحل، 

ق  ويطوّر اأداءه في التحقُّ

من صحة حلّه.

يكتب حلاً جزئياً 

لبعض المسائل 

الحسابيّة، ويحاول 

التحّقق من صحة 

اإجابته. 

ل� يستطيع الحل اأو 

الحكم على صحة 

اإجابته. 
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ت
ال�

تم
�ح

 ال
 و

صاء
ح

إ ال�

الوعي بطرق 

تمثيل البيانات

تمثيل البيانات بالقطاعات 

الدائرية.

 يوظّف القطاع الدائري في 

تمثيل بيانات، ويجد عناصر 

مجهولة ضمن معطيات معينة 

في مواقف حياتية.

يوظّف القطاع الدائري 

في تمثيل بيانات، 

ويطوّر اأداءه في اإيجاد 

عناصر مجهولة، ضمن 

معطيات معينة في 

مواقف حياتيّة.

يوظّف القطاع 

الدائري في تمثيل 

بيانات، ويحاول 

اإيجاد عناصر 

مجهولة ضمن 

معطيات معينة في 

مواقف حياتية.

يعرّف مفهوم القطاع 

الدائري، ويحاول 

تمثيل مجموعة 

من البيانات، ول� 

يستطيع اإيجاد زاوية 

مجهولة.

الوعي بمقاييس 

التشتت

التعرّف اإلى مقاييس 

التشتّت.

اإيجاد قيمتها لبيانات مفردة 

معطاة.

يتعرّف اإلى مفهوم مقاييس 

التشتّت )مدى، انحراف 

معياري، تباين(، ويحسبها 

بدقة لبيانات مفردة معطاة، 

ويعطي اأمثلة من الحياة. 

يتعرف اإلى مفهوم 

مقاييس التشتت )مدى، 

انحراف معياري، 

تباين(، ويحسب 

المدى لبيانات مفردة 

معطاة، ويطوّر اأداءه 

في حساب ال�نحراف 

المعياري والتباين. 

يتعرف اإلى مفهوم 
مقاييس التشتت 
)مدى، انحراف 
معياري، تباين(، 
ويحسب المدى 
لبيانات مفردة 
معطاة، ويحاول 

حساب ال�نحراف 
المعياري والتباين.

يتعرف اإلى مفهوم 

مقاييس التشتت 

)مدى، انحراف 

معياري، تباين(، 

ويحاول حساب 

المدى فقط.

الوعي بقوانين 

ال�حتمال�ت

يتعرف قوانين 

ال�حتمال�ت.

يتعرّف قانوني ال�تحاد والتقاطع 

لحادثين منفصلين اأو متصلين، 

ويجدهما مفّسراً حلّه، ويعطي 

مواقف حياتيّة. 

يتعرّف قانوني ال�تحاد 

والتقاطع لحادثين 

منفصلين اأو متصلين، 

ويجدهما ويطوّر اأداءه 

في تفسير حلّه، ويحاول 

اإعطاء مواقف حياتيّة.

يتعرّف قانوني 
ال�تحاد والتقاطع 
لحادثين منفصلين 
اأو متصلين، ويحاول 

اإيجادهما، ول� 
يمكنه تفسير حله، 
اأو اإعطاء مواقف 

حياتية.

يحاول تعرف قانوني 

ال�تحاد والتقاطع 

لحادثين منفصلين، 

اأو متصلين ول� 

يمكنه اإيجادهما.
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توظيف قانون ال�تحاد 

لحادثين في اإيجاد 

احتمال�ت حوادث.

يجد احتمال اتحاد 

حادثين بدقة، مستخدماً 

قانون احتمال ال�تحاد 

لحوادث منفصلة اأو غير 

منفصلة. 

يجد احتمال اتحاد حادثين،  

مستخدماً قانون احتمال 

ال�تحاد لحوادث منفصلة، 

ويطوّر اأداءه في اإيجاد احتمال 

لحوادث غير منفصلة.

يجد احتمال اتحاد 
حادثين  مستخدماً 

قانون احتمال ال�تحاد 
لحوادث منفصلة، 

ويحاول اأيجاد 
احتمال حوادث غير 

منفصلة.

يواجه صعوبة في حفظ 

الصيغة الجبرية لقانون 

اتحاد حادثين، وبذلك 

ل� يمكنه اإيجاد احتمال 

اتحاد حادثين.

التعرّف اإلى مفهوم 

اإيجاد  متّممة الحادث و

احتمالها.

يتعرّف متممة حادث، 

ويكتب عناصره ، ويجد 

احتماله بدقة ذهنياً 

وباستخدام القانون .

يتعرّف متّممة حادث، 

ويكتب عناصره ، ويجد 

احتماله  باستخدام 

القانون، ويطوّر اأداءه في 

اإيجاد ال�حتمال ذهنيّاً.   

يتعرّف متّممة 

حادث، ويكتب 

عناصره ، ويحاول 

اإيجاد احتماله . 

يتعرّف مفهوم متممة 

حادث، ويكتب 

عناصره.

التعرف اإلى مفهوم الفرق 

اإيجاد  بين حادثين، و

احتماله.

يتعرّف مفهوم الفرق 
بين حادثين، ويكتب 
عناصره، ويجد قيمة 
احتماله مفسراً حلّه، 
ويعطي اأمثلة من الحياة.

يتعرّف مفهوم الفرق بين 
حادثين ويكتب عناصره، 
و يجد قيمة احتماله، 
ويطوّر اأداءه في تفسير 

حله، وفي اإعطاء اأمثلة من 
الحياة.

يتعرّف مفهوم الفرق 

بين حادثين، ويكتب 

عناصره، ويحاول 

اإيجاد قيمة احتماله.

يتعرّف مفهوم الفرق 

بين حادثين، ويكتب 

عناصره، ول� يمكنه 

اإيجاد قيمة احتماله.
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يحدد المعطيات فهم مسالةحل المشكلات

والمطلوب  اللازمة لحل 

حصاء  مساألة تتعلق بال�إ

وال�حتمال�ت، ويعبّر عن 

المساألة بلغته الخاصة. 

يحدد المعطيات 

والمطلوب  اللازمة لحل 

حصاء  مساألة تتعلق بال�إ

وال�حتمال�ت، ويحاول 

التعبير عن المساألة بلغته 

الخاصة.

يحدد المعطيات، 

ويحاول تحديد 

المطلوب لحل مساألة 

حصاء  تتعلق بال�إ

وال�حتمال�ت، ول� 

يمكنه التعبير عن 

المساألة بلغته الخاصة.

ل� يمكنه تحديد 

المعطيات، ول� تحديد 

المطلوب .

يضع مخططاً اأو اأكثر التخطيط للحل

لحل مساألة على 

حصاء وال�حتمال (  )ال�إ

موضحاً مراحل الحل.

يضع مخططاً لحل مساألة 

حصاء وال�حتمال  على )ال�إ

( موضحاً مراحل الحل، 

ويطور اأداءه في وضع اأكثر 

من مخطط.

يضع مخططاً جزئياً 

يتضمن بعض مراحل 

الحل.

ل� يمكنه التخطيط لحل 

مساألة على مقاييس 

التشتت وال�حتمال.

يتوصل لحل دقيق التوّصل للحل

وصحيح اأو اأكثر 

لمساألة من مستوى 

حصاء  ال�ستدل�ل على ال�إ

وال�حتمال، موّضحاً 

مراحل الحل، ويتاأكد من 

صّحة حله.

يتوصل لحل صحيح 

لمساألة من مستوى التطبيق 

حصاء وال�حتمال،  على ال�إ

موضحاً مراحل الحل، 

ويطوّر اأداءه في التاأكد من 

صحة حله.

يحاول التوصل 

لحلول جزئية تتضمن 

بعض الخطوات 

اللازمة للحل دون 

جابة  الوصول للاإ

الصحيحة. 

ل� يمكنه حل مسالة 

حصاء  على ال�إ

وال�حتمال.
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الصف: التاسع                         الوحدة: ال�أولى                         عنوان الوحدة: مجموعة  ال�أعداد الحقيقية                       عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد الحقيقية. التعرف اإلى مجموعة  ال
�أعداد الحقيقية. ال

مراجعة للمجموعات العددية ط، ص، ن، ن-، 
�أعداد الحقيقية ح = ن  ن-  ال

اأشكال توضح العلاقة بين  
�أعداد )شكل فن(. مجموعات ال

 

العمليات على  
�أعداد الحقيقية. ال

ية  اإجراء عمليات حساب
�أعداد الحقيقية. على ال

التعرف اإلى خواص 
�أعداد  العمليات على ال

الحقيقية.

�أعداد الحقيقية،  �أربعة على ال ية ال العمليات الحساب
�أعداد  بما فيها الجذور، خواص العمليات على ال
تبديل، التجميع، العنصر  �نغلاق، ال الحقيقية: ال

المحايد والعنصر المحايد لعملية الجمع هو صفر 
والعنصر المحايد لعملية الضرب هو ١، النظير 

الجمعي، النظير الضربي، القسمة الطويلة:
اأ ÷ ب = جـ هـ + ر

بحيث ٠ > ر > | ب |

التحقق من صحة عملية 
اإجراء الجمع ومن صحة  الطرح ب

اإجراء الضرب. عملية القسمة ب
اأمثلة لتوضيح عدم تحقق 
خاصة توزيع القسمة على 

الجمع والطرح.
�إجابة  ية ال التحقق من معقول

تقدير. من خلال ال

تدريبات ومسائل.
اأوراق عمل للتحقق 

من الخواص.
�إبراز  تدريبات متنوعة ل

خوارزمية القسمة.

ب اأ ×     اأ × ب

مثل:

١-  × ١-    ١×-١-

التعرف اإلى القيمة القيمة المطلقة.
لاأعداد. المطلقة ل

مفهوم القيمة المطلقة للعدد ورمزه، بعد عدد عن 
صفر. | اأ | = اأ 

اإذا كانت اأ موجبة، | اأ | = - اأ 
بة. اإذا كانت اأ سال

| اأ | يمثل بالمسافة بين العدد اأ والعدد صفر على 
�أعداد.  خط ال

نه وبين  ي ربط العدد بالمسافة ب
�أعداد. نقطة الصفر على خط ال

الممارسة والتكرار 
�يجاد القيمة المطلقة  ل

لاأعداد. ل

س٢ = | س |

�أسس    �أسس ال التعرف اإلى ال
ينها. وقوان

�أساس، حل معادلة اأسية،  �أس، ال ينها، ال �أسس وقوان ال
؛ )اأ/ب(ن = اأن/بن. ،  )اأ/ب(ن = اأن/بن، ) ب } ٠ 

( . ام × ان = ام+ن، )اأب(ن = اأن×بن. ام ÷ ان = ام-ن، 
١/ام = ا-م ؛ اأصفر = ١ )بحيث اأ  صفر(

راز الخواص  �إب  اأنشطة متنوعة ل
والقوانين المتضمنة.
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الصف: التاسع                            الوحدة: الثانية                        عنوان الوحدة: العلاقات وال�قترانات                           عدد الحصص المتوقعة: ٢٢

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد الضرب الضرب الديكارتي.

الديكارتي 

لمجموعتين. 

مراجعة لمفهوم المجموعة، مفهوم الضرب الديكارتي، 

اأزواج مرتبة،

اأ ×  ب = 

)س، ص( : س  اأ ، ص   ب 

ب × اأ =

)ص،س(: س اأ ، ص  ب 

بشكل عام اأ × ب  ب × اأ 

عدد عناصر اأ × ب  = عدد عناصر المجموعة اأ × عدد 

عناصر المجموعة ب.

استخدام شبكة المربعات 

تعريف بحاصل  في ال

الضرب الديكارتي 

لمجموعتين مختلفتين 

ولمجموعة في نفسها. 

تدريبات على الضرب 

الديكارتي لمجموعات 

منتهية.

 

تمثيل العلاقة.العلاقات.

التعرف الى المجال 

والمجال المقابل.

التعرف اإلى اأنواع 

العلاقات.

مخطط سهمي، المجال، المجال المقابل، المدى، 

اأنواع العلاقات: انعكاس، تماثل، تعدي، تكافؤ.

�نعكاس: )اأ ، اأ( اأ المجال. علاقة ال

اإن )ب ، اأ(   علاقة التماثل: اإذا كان )اأ ، ب( ف

اإن )اأ ، جـ(  علاقة التعدي: اإذا كان )اأ ، ب(، )ب ، جـ( ف

لية ومتعدية. علاقة التكافؤ: انعكاسية وتماث

تمثيل علاقات واقترانات 

بطرق مختلفة.

تدريبات على اإيجاد 

مجال ومدى العلاقة.
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�قترانات. التعرف اإلى ال

�قتران.  ال

 التعرف اإلى 

رانات  �قت اأنواع ال

والعمليات عليها. 

�قتران كحالة خاصة عن العلاقة. �قتران، ال  مفهوم ال

�قتران  �قتران، المجال المقابل، ال �قتران، مدى ال مجال ال

ثابت، اقتران الواحد لواحد.  ال

�قتران العكسي،  ناظر، ال ت �قتران الشامل، اقتران ال ال

�قتران الثاب: مجاله المقابل عنصر واحد فقط، اقتران  ال

الواحد لواحد: كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد 

فقط في المجال المقابل. 

�قتران الشامل: المدى= المجال المقابل ال

�قترانات،  ناظر: شامل وواحد لواحد، تركيب ال ت اقتران ال

�قتران المحايد )م(: بحيث ق)س( = س؛ من خواصه  ال

اإن م o ق = ق o م = ق،  اإذا كان ق)اأ(: اأ اقتران ف

�قتران  اإن ال ناظر ف �قتران العكسي: ق: اأب اقتران ت ال

العكسي ويرمز له ق-١ )س(: باأ اذا كان ق)س(= 

ص فان ق-١ )ص( = س و يحقق 

قo ق-١ )س( = ق-١ o ق )س( = س 

المدى، المجال المقابل. 

رانات  �قت اأمثلة على اأنواع ال

من خلال بعض الرسومات.

تدريبات على اإيجاد 

�قتران. مجال ومدى ال

امتحانات قصيرة.

اأوراق عمل. 

هـ ق ×    ق×هـ
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الصف: التاسع           الوحدة: الثالثة                               عنوان الوحدة: الهندسة والقياس                                     عدد الحصص المتوقعة: ١6

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد المسافة بين نقطتين. معادلة الخط المستقيم.
اإيجاد احداثيات منتصف المسافة 

بين نقطتين.
اإيجاد معادلة الخط المستقيم.

مفهوم الميل، معادلة الخط المستقيم 
المار بنقطتين 

.)
١
 = م )س – س

١
ص– ص

الصورة العامة للخط المستقيم ص = 
اأس + ب

اأ: الميل، ب: المقطع الصادي.
المسافة بين نقطتين في المستوى 

(، ب)س٢، ص٢( فان
!
، ص

١
اأ)س

)س٢ - س١( + )ص٢ - ص١(٢ اأب" = 

منتصف القطعة المستقيمة "اأب"=

) ٢
 + ص

١
ص

٢
 ، ٢

 + س
١
س

٢
(

تقوية حدس الطلبة من خلال 
عمل حسي يقومون به مثل 

الطي والقص والقياس.

حل تمارين ومسائل على 
معادلة الخط المستقيم.

الصف: التاسع                           الوحدة: الرابعة                           عنوان الوحدة: ال�إحصاء                        عدد الحصص المتوقعة المتوقعة: ١٢

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

انات في جداول ذي الجداول التكرارية. ي يمثل ب
فئات.

الجدول التكراري المبوب، الفئات، مراكز الفئات، 
لفئة، الحدود  �أعلى ل لفئة، الحد ال �أدنى ل الحد ال
الفعلية للفئات، تكرار الفئة، التكرار المتجمع.

�آلة الحاسبة العلمية. مشروع تجمع فيه ال
انات في جداول. ي ب ال

الوسيط يقترب بين 
تين الواقع  مركزي الفئ

ينهما. ب

تمثيل الجداول 
التكرارية.

يمثل الجدول بمضلع تكراريز 
 يمثل الجدول بمدرج تكراري.
يمثل الجدول بمنحى تكراري.

المنحنى المتجمع الصاعد، المنحى التكراري، 
المدرج التكراري، المضلع التكراري، المجموع ورمزه.

ية مثل )اكسل(. اإكمال المشروع برامج حاسوب
انات. ي ب لتمثيل ال
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نزعة  مقاييس ال
المركزية.

نزعة المركزية  اإيجاد مقاييس ال
لجدول تكراري.

الوسط الحسابي = 
بة الوسيط =   رت

اإيجاد المقاييس 
من خلال المشروع 

السابق.

�نحراف  ال
المعياري.

�نحراف المعياري  اإيجاد ال
لجدول تكراري.

انحرافات القيم عن وسطها الحسابي في الجداول 
�نحراف المتوسط،    التكرارية، ال

�نحراف المعياري =    ال

اإيجاد النحراف 
انات  ي ب المعياري ل

المشروع.

الصف: التاسع                          الوحدة: الخامسة                       عنوان الوحدة: حساب المثلثات                  عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

لثية. ا النسب المث لزواي ية ل ث ل اإيجاد النسب المث
الحادة.

التعرف اإلى العلاقات بين 
ية. ث ل النسب المث

زاوية. المثلث القائم ال
ثية وربطها  ل مراجعة النسب المث

المثلث القائم  ب
زاوية، ظل  زاوية، جيب تمام ال جيب ال

زاوية. ال
ية لتشمل قاطع  ث ل توسيع النسب المث

زاوية، ظل تمام  زاوية، قاطع تمام ال ال
زاوية.                                     زاوية، متممة ال ال

ثاغورس  استخدام التشابه ونظرية في
ية  ث ل في توضيح مفاهيم النسبة المث

ينها. واكتشاف العلاقات ب

�آلة  استخدام الرسم والجداول وال
الحاسبة العلمية في اإيجاد النسب 

ية لزوايا حادة معلومة  ث ل المث
والعكس.

اتية على  تدريبات ومسائل حي
ية  ث ل استخدام النسب المث

مثل ايجاد ارتفاع سلم، طول 
شخص من خلال ظله.

لثية. لثية. متطابقات مث مفهوم المتطابقة المث
لثية. برهنة متطابقة مث

المتطابقة معادلة صحيحة لجميع 
قيم المتغير:

جا٢ س + جتا٢ س = ١
ظا٢ س + ١ = قا٢ س

يقية على المتطابقات  اأنشطة تطب
المعطاة.

تدريبات ومسائل متنوعة 
للتحقق من صحة المتطابقة.

�كتفاء في هذه المرحلة  ال
ية  ث ل على المتطابقات المث
� يلزم فيها  البسيطة التي ل

سوى القوانين المعطاة.

�ت  المعادل
ية. ث ل المث

ية ث ل مفهوم المعادلة المث
لثية. حل معادلة مث

لثية، حل المعادلة  مفهوم المعادلة المث
لية، مجموعة التعويض للمعادلة  المث

ية. ث ل المث

تمارين ومسائل بسيطة لحل 
ثية. ل �ت المث المعادل

ا  زواي ان يكون الحل ضمن ال
التي تم اأخذها.



٢١٠

الصف: التاسع                       الوحدة: السادسة                            عنوان الوحدة: الجبر وتطبيقات الحساب                        عدد الحصص المتوقعة: ١7

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى الفترات. الفترات.
التعرف اإلى اأنواع الفترات 

والعمليات عليها.

�أعداد،  الفترة كمفهوم وتمثيل على خط ال
ابة الفترة كمجموعة، اأنواع الفترات: كت

الفترة المغلقة، الفترة المفتوحة، الفترة نصف 
 )  ( نهاية� مغلقة )مفتوحة(، رمز المال

الفترة المغلقة ] اأ ، ب [
= س : س ح : اأ  س   ب

الفترة نصف مغلقة ] اأ ، ب (
= س : س ح : اأ س > ب

الفترة نصف مغلقة ) اأ ، ب [ 
= س : س ح : اأ > س    ب

الفترة المفتوحة ) اأ ، ب (
 = س : س ح : اأ> س > ب
ح = س : س ح : - > س >

�أعداد لتمثيل  استخدام خط ال
اأنواعها المختلفة. الفترات ب

تدريبات على تمثيل الفترات 
�أعداد. على خط ال

ح كفترة تمثل 
  ) ،  -(

... ، ) ،اأ( ، )اأ ،  -(
القيمة المطلقة تمثل بعد 

عدد عن العدد صفر.

اينات. ب نة.المت اي ب التعرف اإلى المت
نة. اي ب اإيجاد حل المت

نة الخطية  اي ب نة الخطية بمتغير، المت اي ب المت
اينات: ب بمتغيرين، خواص العمليات على المت

اإن اأ + ج < ب + ج  اإذا كان اأ < ب ف
اإن اإذا كان اأ < ب ف

اأ ج < ب  ج ، ج < ٠ 
اإن اأ ج > ب  ج ، ج >٠ اإذا كان اأ < ب  ف
،  اأ ، ب لهما  ١

ب  
اإذا كان اأ < ب  فاإن >

�إشارة. نفس ال

اينات  ب ابة حلول المت كت
بطريقة الفترات.

�ستعانة بالمستوى الديكارتي  ال
�أعداد. وخط ال

اينات  ب تدريبات على حل المت
مثل: ١/س > ١ )اأخذ اإشارتي 

س المختلفتين(

 



٢١١

الصف: التاسع           الوحدة: السابعة                                  عنوان الوحدة: ال�قترانات                              عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

يجري عمليات حسابية كثيرات الحدود.
على كثيرات الحدود. 

اً. ي ان ي تمثيل كثير حدود ب

اقتران كثير حدود كتعريف، معاملات 
كثيرات الحدود اأعداد حقيقية، اأسس 
ابة  يعية، كت كثيرات الحدود اأعداد طب

ية   كثيرات الحدود، العمليات الحساب
على كثيرات الحدود، القسمة 

بية. تركي ال
جمع / طرح كثيرات الحدود

ضرب / قسمة كثيرات الحدود 
�قتران كثير حدود من  ياني ل ب التمثيل ال
انية، الصورة العامة  ث �أولى وال الدرجتين ال

ير الحدود: ق)س( = اأن سن + سن-١  لكث
+ ...... + اأ

يرة الحدود  تحليل اقترانات كث
ية   ان ث �أولى وال من الدرجتين ال
اإلى عواملها، واإيجاد اأصفارها.

مسائل متنوعة تتطلب قسمة 
كثيرات حدود وتحليلها اإلى 

ية. �أول عواملها ال

ثابت بما فيه  �قتران ال درجة ال
�قتران الصفري هي صفر  ال

�أمثلة التي توضح  راز ال اإب
كثيرات الحدود من غيره.

�قتران النسبي. �قتران ال التعرف  اإلى ال
النسبي.

�قتران النسبي كتعريف، قسمة  ال
كثيري الحدود تشكل اقتران نسبي، 

المجال والمدى للاقتران النسبي، 
اأصفار المقام.

�قتران النسبي. تمارين ومسائل على العمليات اإيجاد اأصفار ال
رانات النسبية. �قت على ال



٢١٢

الصف: التاسع                                 الوحدة: الثامنة                        عنوان الوحدة: ال�حتمال                             عدد الحصص المتوقعة: ١٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�ت. �حتمال �حتمال.اإيجاد احتمال حوادث.قوانين ال لتعرف على مراجعة لقوانين ال نرد ل استخدام العملات واأحجار ال
ية مثل الحدث، وفضاء  مصطلحات احتمال

التجربة واحتمال حدث بسيط واحتمال حدث 
مركب.

�ت تتعلق بالكرات  �حتمال اإعطاء اأنشطة على ال
والبطاقات الملونة.

  امتحانات قصيرة.

�حتمال المشروط.   اإيجاد احتمال الحادث  ال
المشروط.

الحوادث المشروطة، احتمال الحادث 
المشروط.  

.)
٢
  ح

١
( / ل) ح

١
( = ل)ح

٢
 / ح

١
ل) ح

اة يتطلب حلها استخدام  اأسئلة من واقع الحي
�حتمال واستخدام اأشكال فن في  تعميمات ال

توضيح بعض التعميمات.

اتية. تدريبات ومسائل حي
اأوراق عمل.

امتحانات قصيرة.

الصف: التاسع                           الوحدة: التاسعة                             عنوان الوحدة: الهندسة                               عدد الحصص المتوقعة: ١3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى معادلة الدائرة  التعرف   الدائرة.
زاوية المحيطية  والمركزية. اإلى ال
زاوية  التعرف اإلى العلاقة بين ال

زاوية المحيطية. المركزية وال
رباعي  التعرف اإلى الشكل ال

الدائري. 
زاوية المماسية. التعرف الى ال

مركز الدائرة كزوج مرتب، نصف قطر الدائرة )ر(.
معادلة الدائرة التي مركزها )ن، م( ونصف قطرها ) ر( هي:

 )س – ن(٢ +)ص– م (٢ = ر٢
زاوية  زاوية المحيطية، مفهوم ال  قوس الدائرة، مفهوم ال

رباعي الدائري، مجموع قياسات  المركزية، مفهوم الشكل ال
رباعي الدائري = ١8٠،  لتين في الشكل ال تين متقاب كل زاوي
زاوية المحيطية التي تقابل نصف  لزاوية، ال القوس المقابل ل
ا المحيطية المشتركة بنفس  زواي قوس الدائرة زاوية قائمة، ال

زاوية المماسية القوس قياساتها متساوية. ال

�أدوات الهندسية  ال
والمقصوصات الورقية.
ا  استخدام التكنولوجي

وخصوصا جيوجبرا
لتعرف على علاقات  ل
هندسية مثل العلاقة 
زاوية المحيطية  بين ال
زاوية  زاوية المركزية.ال وال

المماسية.

تدريبات ومسائل 
تنوع  عملية ت

فيها مواقع الزوايا 
المحيطية والمركزية.

حل تدريبات ومسائل 
على معادلة الدائرة.
امتحانات قصيرة.



٢١3

 معايير ال�أداء لمهارات  الّرياضّيات للصّف التّاسع

نجازمؤّشرات ال�أداءالمعيارالمجال مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ت 
ا ليّ

عم
وال

د 
دا

أع �
ال

ها
علي

الوعي بمفاهيم 
ال�أعداد الحقيقية 
والعمليات عليها

التعرُّف اإلى العدد 
الحقيقّي.

يتعرّف العدد الحقيقي  
بصوره المختلفة، ويمثّله 

على خطّ ال�أعداد. 

يتعرّف العدد الحقيقّي  بصوره 
المختلفة، ويطور تمثيله على 

خّط ال�أعداد. 

يتعرّف العدد الحقيقي  
بصوره المختلفة، 

ويمثّل بعض ال�أعداد 
الحقيقيّة على خّط 

ال�أعداد.

يتعرّف العدد 
الحقيقي  بصوره 
المختلفة، ول� 

يستطيع تمثيله على 
خّط ال�أعداد.

التعرّف اإلى العلاقة 
بين مجموعات 

ال�أعداد.

يتعرّف العلاقة بين 
مجموعات ال�أعداد، 
ويمثّلها باأشكال فن.

يتعرّف العلاقة بين مجموعات 
ال�أعداد، ويطوّر اأداءه في تمثيلها 

باأشكال فن.

يتعرّف العلاقة بين 
مجموعات ال�أعداد، 

ويحاول تمثيلها باأشكال 
فن.

يجد صعوبة في 
تعرُّف العلاقة بين 

مجموعات ال�أعداد، 
وتمثيلها باأشكال 

فن.

مقارنة ال�أعداد 
النسبيّة.  

يقارن بين اأعداد حقيقية 
مكتوبة بصور مختلفة، 
ويرتّبها تصاعدياً اأو 
تنازلياً، ويفّسر اإجابته.

يقارن بين اأعداٍد حقيقيّة مكتوبة 
بصور مختلفة، ويرتبها تصاعدياً 
وتنازلياً، ويطور اأداءه في تفسير 

اإجابته.

يقارن بين اأعداد حقيقيّة 
مكتوبة بصور متشابهة، 

ويرتّب تصاعدياً و 
تنازلياً، ول� يستطيع 

تفسير اإجاباته.

يقارن بين عددين 
حقيقيّين مكتوبين 
بالصورة نفسها 

فقط.



٢١4

اإيجاد ناتج الجذور 
والعمليّات الحسابيّة 
ال�أربع على ال�أعداد 

الحقيقيّة.

يجد ناتج العمليات 
ال�أربع والجذور على 
اأعداد حقيقيّة.  

يجد ناتج العمليات الحسابيّة 
على اأعداد حقيقيّة، ويطوّر اأداءه 
في اإيجاد ناتجها على الجذور. 

يجد ناتج العمليات 
الحسابيّة على اأعداد 

حقيقيّة، ويحاول اإيجاد 
ناتجها على الجذور.

يحاول اإيجاد ناتج 
بعض العمليات 

الحسابيّة على اأعداد 
حقيقيّة، ول� يستطيع 
اإيجاد ناتجها على 

الجذور.

التعرّف اإلى مفهوم 
مرافق الجذر.

يتعرّف مفهوم المرافق، 
ويوظّفُه في كتابة اأعداٍد 
حقيقيّة باأبسط صورة.

يتعرّف مفهوم المرافق، ويطوّر 
اأداءه في توظيفه في كتابة اأعداد 

حقيقيّة باأبسط صورة.

يتعرّف مفهوم المرافق، 
ويحاول توظيفه في 
كتابة اأعداد حقيقيّة 

باأبسط صورة.

يتعرّف مفهوم 
المرافق، ول� يستطيع 

توظيفه في كتابة 
اأعداد حقيقيّة باأبسط 

صورة.

توظيف خواص  
العمليّات) التبديل، 
التجميع، التوزيع( 

على ال�أعداد 
الحقيقيّة.

يوظّف خواص العمليات 
)التبديل، التجميع، 
التوزيع( على ال�أعداد 
يجاد ناتج  الحقيقيّة  ل�إ
جملة حسابيّة لعمليٍّة اأو 

اأكثر.

يوظّف خاصيتي )التبديل 
و التجميع( على ال�أعداد 

يجاد ناتج جملة  الحقيقيّة؛  ل�إ
حسابيّة لعمليّة اأو اأكثر، ويطوّر 

اأداءه في توظيف خاصيّة 
التوزيع.

يوظّف خاصيّة التبديل 
على ال�أعداد الحقيقيّة؛ 

يجاد ناتج جملة  ل�إ
حسابيّة لعمليٍّة اأو اأكثر، 
ويطوّر اأداءه في توظيف 
خاصيتي )التجميع و 

التوزيع(.

 يحاول استخدام 
خاصيّة التبديل على 

جمع ال�أعداد الحقيقية 
يجاد ناتج  وضربها؛ ل�إ
جملة حسابية لعمليّة، 

ول� يمكنه توظيف 
خاصيتي التجميع 

والتوزيع.



٢١5

التعرُّف اإلى العنصر 
المحايد في جمع 
ال�أعداد الحقيقية 
وضربها ، والنظير 

الضربي.

يتعرّف المحايد والنظير في 
عمليّة الجمع والضرب، 

ويستخدمهما، ويجد النظير 
الجمعي والضربي ل�أّي عدٍد 
حقيقّي ذهنياً، ويوظّفهما 
في حّل معادل�ت خطيّة 

بشكٍل صحيح.

يتعرّف المحايد والنظير في 
عمليتي الجمع والضرب، ويجد 
النظير الضربي والنظير الجمعي 
ل�أّي عدد حقيقّي، ويطوّر اأداءه 
في  توظيفهما في حّل معادل�ت 

خطيّة. 

 يتعرّف المحايد 
والنظير في عمليتي 

الضرب والجمع، ويجد 
النظير الضربي والجمعي 

لبعض ال�أعداد 
الحقيقية.

يتعرّف العنصر 
المحايد في الجمع 
والضرب فقط، ول� 

يستطيع اإيجاد النظير 
اأو التعرُّف عليه.

الوعي بقوانين 
ال�أسس

التعرُّف اإلى قوانين 
ال�أسس وتوظيفها.

يتعرّف قوانين ال�أسس، 
ويوظّفها في كتابة مقادير 
عدديّة باأبسط صورة، اأو 
كمال اأنماٍط عدديّة. ل�إ

يتعرّف قوانين ال�أسس، ويوظّفها 
في كتابة مقادير عددية باأبسط 
صورة، ويطوّر اأداءه في حّل 

معادل�ٍت اأسيّة، واإكمال اأنماط 
ٍعدديّة. 

يتعرّف قوانين ال�أسس، 
ويوظّفها في كتابة 

مقادير عددية باأبسط 
صورة، ويحاول 
توظيفها في حّل 

معادل�ت اأسيّة، واإكمال 
اأنماٍط عدديّة.

يتعرّف قوانين 
ال�أسس، ول� يستطيع  
توظيفها في كتابة 

مقادير عدديّة باأبسط 
صورة.

تعرُّف الصورة 
العلميّة للعدد. 

يتعرّف الصورة العلمية 
للعدد، ويوظّفها في 
كتابة  اأعداٍد حقيقيّة 

بالصورة العلميّة. 

يتعرّف الصورة العلمية للعدد، 
ويطوّر اأداءه في توظيفها لكتابة 
اأعداٍد حقيقيّة بالصورة العلميّة.

يتعرّف الصورة العلميّة 
للعدد، ويوظّفها لكتابة 

اأعداٍد بِِقيٍم موجبة، ويطوّر 
اأداءه في كتابة ال�أعداد اأقّل 
من واحٍد بالّصورة العلميّة.

يتعرّف الصورة العلميّة 
للعدد، ويحاول 

توظيفها لكتابة اأعداٍد 
بِِقَيٍم موجبة بالصورِة 

العلميّة.



٢١٦

حل المشكلات 
على ال�أعداد 

الحقيقية

يحّدد المعطيات فهم المساألة 
والمطلوب المتعلّقة 
بال�أعداد الحقيقيّة، 

ويعبّر عن المساألة بلغته 
الخاّصة، وبنموذٍج عند 

الحاجة.  

يحدد المعطيات والمطلوب 
المتعلقة بال�أعداد الحقيقيّة، 
ويطوّر اأداءه في التعبير عن 
المساألة بلغته الخاصة، 
وبنموذٍج عند الحاجة.  

يحدد المعطيات، 
ويحاول تحديد 

المطلوب المتعلق 
بال�أعداد الحقيقيّة، 
ول� يمكنه التعبير عن 
المساألة بلغته الخاصة 

وبنموذج.  

ل� يمكنه تحديد 
المعطيات 
والمطلوب.

يضع مخطّطاً اأو اأكثر التخطيط للحل

لحّل المسالة، قابلاً 

للتنفيذ يتضمن العمليات 

اللازمة )طرح، جمع، 

ضرب، قسمة، مقارنة( 

للاأعداد الحقيقيّة، موّضحاً 

المراحل المقترحة للحل.

يضع مخططاً لحل المساألة 

الحسابية، قابلاً للتنفيذ يتضّمن 

العمليات ال�زمة )الجمع، 

والطرح، والمقارنة للاأعداد 

الحقيقية(، ويطوّر قدراته في 

وضع اأكثر من مخطّط.

يضع مخطّطاً جزئيّاًّ 

لحل مسائل لبعض 

عمليّات الجمع والطرح 

على ل�أعداد الحقيقيّة 

الموجبة. ويحاول 

التخطيط لمسائل تتعلق 

بالمقارنة.

ل� يمكن التخطيط 

لحّل مساألة حسابيّة 

تتعلق بال�أعداد 

الحقيقية والعمليات 

عليها.

 يتوّصل لحلٍّ دقيق التوّصل للحل
وصحيح، اأو اأكثر  
لمسائل من مستوى 
ال�ستدل�ل، تتعلّق 

بالعمليّات على ال�أعداد 
الحقيقية، ويتحّقق من 
صحة حلّه، ويفّسره.

يتوصل لحلٍّ صحيح  لمسائل 

من مستوى التطبيق، تتعلق 

بالعمليات على ال�أعداد 

الحقيقيّة، ويتحّقق من صحة 

حلّه، ويطوّر اأداءه في تفسيره.

يتوّصل لحلٍّ جزئّي لبعض 

المسائل من مستوى 

التطبيق، تتعلق بالعمليّات 

على ال�أعداد الحقيقيّة، 

ول� يمكنه اأن يتحّقق من 

صحة حلّه، اأو تفسيره.

ل� يمكنه حّل 

مسائل حسابيّة تتعلق 

بال�أعداد الحقيقيّة .
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يتعرّف مفهوم المعادلة 

المثلثيّة.

يتعرف مفهوم المعادلة 

المثلثيّة  الخطيّة 

والتربيعيّة، ويجد جميع 

الحلول الممكنة.

يتعرّف مفهوم المعادلة 
المثلثية  )الخطية 

والتربيعية(، ويجد جميع 
الحلول الممكنة للمعادلة 

الخطيّة، ويطوّر اأداءه 
في اإيجاد جميع الحلول 
للمعادل�ت  التربيعيّة.  

يتعرّف مفهوم المعادلة 

المثلثيّة  )الخطية 

والتربيعيّة(، ويحّل 

المعادلة الخطيّة، 

ويحاول اإيجاد حّل 

للمعادل�ت التربيعيّة.  

يتعرّف مفهوم المعادلة 

المثلثية، ول� يستطيع 

حلها.  

التعرّف اإلى مفهوم 

المتطابقات المثلثيّة.

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

المثلثّي، ويميّزها من 

المعادلة المثلثيّة، ويوظّفها 

في حّل متطابقات اأخرى. 

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

المثلثية، ويميّزها من 

المعادلة المثلثيّة، ويطوّر 

اأداءه في توظيفها في 

حّل متطابقاٍت اأخرى.

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

المثلثية، ويميّزها من 

المعادلة المثلثيّة، 

ويحاول توظيفها في 

حّل متطابقاٍت اأخرى.  

يتعرّف اإلى مفهوم 

المتطابقة المثلثيّة، ول� 

يستطيع توظيفها في 

حل متطابقاٍت اأخرى. 

التعرّف اإلى مفهوم 

المتطابقات ال�أسيّة.

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

ال�أسيّة، ويميّزها من 

المعادلة ال�أسيّة، ويوظّفها 

في حّل متطابقاٍت اأخرى. 

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

ال�أسيّة، ويميّزها من 

المعادلة ال�أسيّة، ويطوّر 

اأداءه في توظيفها في 

حّل متطابقاٍت اأخرى.

يتعرّف مفهوم المتطابقة 

ال�أسيّة، ويميّزها من 

المعادلة ال�أسيّة، 

ويحاول توظيفها في 

حّل متطابقاٍت اأخرى.  

يتعرّف اإلى مفهوم 

المتطابقة ال�أسيّة، ول� 

يستطيع توظيفها في 

حّل متطابقات اأخرى. 
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الوعي بمفهوم 

التعرُّف اإلى مفهوم مْيل الخط المستقيم

الخط المستقيم.

يتعرّف ميل الخط 
المستقيم، ويجده اإذا َعِلَم 

نقطتين عليه، ويتعرّف 
العلاقة بين زاوية ميل 
الخط المستقيم وقيمة 

ميله، ويوظفها في اإيجاد 
قيمة الميل.

يتعرّف ميل الخط المستقيم ، 

ويجده  اإذا َعِلَم نقطتين عليه، 

ويتعرف العلاقة بين زاوية 

ميل الخّط المستقيم وقيمة 

ميله، ويطوّر اأداءه في توظفيها 

يجاد قيمة الميل اأحياناً. ل�إ

يتعرّف ميل الخط 
المستقيم ويحاول 

اإيجاده اإذا َعِلم نقطتين 
عليه، ويتعرف العلاقة 
بين زاوية ميل الخط 
المستقيم وقيمة ميله، 
يجاد  ويحاول توظفيها ل�إ

قيمة الميل اأحياناً.

يتعرّف ميل الخط 

المستقيم، ويحاول 

التعويض في قانون ميل 

الخط المستقيم اإذا 

َعِلم نقطتين عليه.

التعرّف اإلى مفهوم 

معادلة الخط المستقيم.

 يتعرّف مفهوم معادلة 

الخط المستقيم، 

ومفهومي المقطع السيني 

والمقطع الصادي، ويجد 

معادلة الخط المستقيم 

بطرٍق عّدة.

يتعرّف مفهوم معادلة 
الخط المستقيم، 
ومفهومي المقطع 
السيني والمقطع 

الصادي، ويطوّر اأداءه 
في اإيجاد معادلة الخط 
المستقيم بطرٍق عّدة.

يتعرّف مفهوم معادلة 

الخط المستقيم، 

ومفهومي المقطع السيني 

والمقطع الصادي، 

ويحاول اإيجاد معادلة 

الخط المستقيم بطرٍق 

عّدة.

يتعرف مفهوم معادلة 
الخط المستقيم، 
ومفهومي المقطع 
السيني والمقطع 

الصادي، ول� يمكنه 
اإيجاد معادلة الخط 
المستقيم بطرٍق عّدة.

يتعرّف اإلى قانون 

المسافة بين نقطتين. 

يتعرّف اإلى قانون المسافة 

بين نقطتين، ويوظّفه 

في حساب المسافة بين 

نقطتين، ويجد اإحداثيّات 

مجهولة في اأزواج مرتّبة، 

المسافة بينها معلومة.

يتعرّف اإلى قانون المسافة بين 

نقطتين، ويوظّفه في حساب 

المسافة بين نقطتين، ويطوّر 

اأداءه في اإيجاد اإحداثيات 

مجهولة في اأزواج مرتبة، 

المسافة بينها معلومة.

يتعرّف اإلى قانون المسافة 

بين نقطتين، ويوظّفه 

في حساب المسافة بين 

نقطتين، ويحاول اإيجاد 

اإحداثيات مجهولة في 

اأزواج مرتبة، المسافة بينها 

معلومة.

يتعرّف اإلى قانون 

المسافة بين نقطتين 

ويحاول التعويض فيه.



٢١٩

الوعي بمفهوم 

حداثية الهندسة ال�إ

التعرّف اإلى اإحداثيّات 

منتصف المسافة بين 

نقطتين.

يتعرّف قانون اإحداثيّات 

نقطة منتصف المسافة بين 

يجاد  نقطتين، ويوظّفه ل�إ

اإحداثيات نقطة المنتصف 

لمسافة بين نقطتين 

اإحداثيّاتهما معلومة، ويجد 

اإحداثيّات مجهولة في 

اأزواج مرتبة، اإحداثيّات 

نقطة المنتصف للمسافة 

بينهما معلومة.

يتعرّف قانون اإحداثيّات 
نقطة منتصف المسافة 
بين نقطتين، ويوظّفه 

يجاد اإحداثيّات نقطة  ل�إ
المنتصف لمسافة بين 
نقطتين اإحداثياتهما 
معلومة، ويطوّر اأداءه 

يجاد اإحداثيّات مجهولة  ل�إ
في اأزواج مرتبة احداثيات 
نقطة المنتصف للمسافة 

بينهما معلومة.

يتعرّف قانون اإحداثيات 
نقطة منتصف المسافة 
بين نقطتين، ويوظّفه 

يجاد اإحداثيّات نقطة  ل�إ
المنتصف لمسافة بين 
نقطتين، اإحداثياتهما 
معلومة، ويحاول اإيجاد 
اإحداثيات مجهولة في 
اأزواج مرتبة اإحداثيات 

نقطة المنتصف للمسافة 
بينهما معلومة.

يتعرّف قانون اإحداثيات 

نقطة منتصف المسافة 

بين نقطتين، ويحاول 

التعويض فيه.

 الوعي بمفهوم 

النسب المثلثية 

الثانوية

التعرُّف اإلى النسب 

اإيجاد  المثلثية الثانوية، و

ِقَيِمها

يتعرّف النسب المثلثية 

الثانوية للزوايا، ويجد 

قيمتها، ويتعرّف العلاقة 

بين النسب المثلية 

للزاوية ومتممتها، 

ويوظّفها في اإيجاد قيم 

نسب مثلثية في مواقَف 

حياتيٍة.

يتعرّف النسب المثلثية 

الثانوية للّزوايا ويجد قيمتها، 

ويتعرّف العلاقة بين النسب 

المثلية للزاوية ومتّممتها، 

ويطوّر اأداءه في توظيفها في 

اإيجاد قيم نسب مثلثية في 

مواقَف حياتية.

يتعرّف النسب المثلثية 

الثانوية للزوايا، ويجد 

قيمتها، ويحاول 

تعرُّف العلاقة بين 

النسب المثلثيّة للزاوية 

ومتّممتها، لتوظيفها في 

اإيجاد قيم نسب مثلثية 

في مواقف حياتية.

يتعرف النسب المثلثية 

الثانوية للزوايا، ويحاول 

اإيجاد قيمتها.



٢٢٠

الوعي بمفهوم 

الدائرة ومعادلتها.

التعرّف اإلى مفهوم معادلة 

الدائرة ويجدها.

يتعرّف مفهوم معادلة 

الدائرة التي مركزها 

نقطة ال�أصل، اأو نقطة 

اأخرى  ويكتبها بالصورة 

القياسية. ويجد معادلة 

دائرة معلوم نصف 

قطرها ومركزها.

 

يتعرّف مفهوم معادلة 

الدائرة التي مركزها نقطة 

ال�أصل اأو  نقطة اأخرى، 

ويكتبها بالصورة القياسية. 

ويجد معادلة دائرة معلوم 

نصف قطرها ومركزها 

نقطة ال�أصل، ويطوّر اأداءه 

في اإيجاد المعادلة اإذا كان 

مركزها ليس نقطة ال�أصل.

يتعرّف مفهوم معادلة 

الدائرة التي مركزها 

نقطة ال�أصل  نقطة 

اأخرى، ويكتبها بالصورة 

القياسية. ويجد معادلة 

دائرة معلوم نصف 

قطرها ومركزها نقطة 

ال�أصل، ويحاول اإيجاد 

المعادلة اإذا كان مركزها 

ليس نقطة ال�أصل.

يتعرّف اإلى مفهوم 

معادلة الدائرة   التي 

مركزها نقطة ال�أصل 

فقط.

توظيف معادلة الدائرة 

يجاد نصف قطرها  ل�إ

ومركزها.

يوظّف معادلة الدائرة 

يجاد نصف قطرها  ل�إ

ومركزها.

يطوّر اأداءه في توظيف 

يجاد نصف  معادلة الدائرة ل�إ

قطرها ومركزها.

يحاول توظيف معادلة 

يجاد نصف  الدائرة ل�إ

قطرها ومركزها.

ل� يمكنه توظيف 

يجاد  معادلة الدائرة ل�إ

نصف قطرها ومركزها.

تعرّف مفهوم الزوايا 

المركزيّة والمحيطيّة.

يتعرّف مفهوم الزاوية 
المركزيّة ومفهوم الزاوية 
المحيطية، والعلاقة 
بين الزاويتين المركزية 
والمحيطية المشتركتين 

في القوس نفسه، 
ويوظّف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 
مجهولة.

يتعرف مفهوم الزاوية 

المركزية ومفهوم الزاوية 

المحيطية، والعلاقة بين 

الزاوية المركزية والزاوية 

المحيطية المشتركتين في 

القوس نفسه، ويطوّر اأداءه 

في توظيف هذه العلاقة في 

حساب قياس زوايا مجهولة.

يتعرف مفهوم الزاوية 
المركزية ومفهوم الزاوية 
المحيطية، والعلاقة 
بين الزاوية المركزية 
والزاوية المحيطيّة 
المشتركتين في 

القوس نفسه، ويحاول 
توظيف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 
مجهولة.

يحاول اأن يتعرف 

مفهوم الزاوية المركزيّة 

ومفهوم الزاوية 

المحيطيّة، ول� يدرك 

العلاقة بين الزاوية 

المركزية والزاوية 

المحيطية المشتركتين 

في القوس نفسه.
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تعرّف مفهوم الزاويتين 

المحيطيّتين المرسومتين 

على القوس نفسه.

يتعرف مفهوم الزاويتين 

المحيطيّتين المرسومتين 

على القوس نفسه، 

والعلاقة بينهما، ويوظّف 

هذه العلاقة في حساب 

قياس زوايا مجهولة.

يتعرّف مفهوم الزاويتين 

المحيطيتين المرسومتين 

على القوس نفسه، والعلاقة 

بينهما ويطوّر اأداءه في 

توظيف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 

مجهولة.

يتعرّف مفهوم الزاويتين 
المحيطيتين المرسومتين 

على القوس نفسه، 
والعلاقة بينهما، 

ويحاول توظيف هذه 
العلاقة في حساب 
قياس زوايا مجهولة.

قد يتعرّف مفهوم 
الزاويتين المحيطيتين 
المرسومتين على 

القوس نفسه، والعلاقة 
بينهما، ول� يمكنه 
توظيف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 
مجهولة.

تعرّف مفهوم الزوايا 

المماسيّة والمحيطيّة.

يتعرف مفهوم كلٍّ 
من الزاوية المماسيّة 
والزاوية المحيطيّة، 
ويتعرف العلاقة بين 

الزاوية المماسيّة والزاوية 
المحيطيّة المرسومتين 
على القوس نفسه، 
ويوظّف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 
مجهولة.

يتعرف مفهوم كلٍّ من 

الزاوية المماسيّة والزاوية 

المحيطية، ويتعرّف العلاقة 

بين الزاوية المماسية والزاوية 

المحيطيّة المرسومتين على 

القوس نفسه، ويطور اأداءه 

في توظيف هذه العلاقة 

في حساب قياس زوايا 

مجهولة.

يتعرف مفهوم كّل 
من الزاوية المماسية 
والزاوية المحيطية، 
ويتعرف العلاقة بين 
الزاوية المماسية 
والزاوية المحيطية 
المرسومتين على 
القوس نفسه،  

ويحاول توظيف هذه 
العلاقة في حساب 
قياس زوايا مجهولة.

يحاول اأن يتعرف 

مفهوم الزاوية المماسيّة 

ومفهوم الزاوية 

المحيطية، ول� يدرك 

العلاقة بين الزاوية 

المماسية والمحيطية 

المرسومتين على 

القوس نفسه.

الوعي بمفهوم الشكل 

الرباعي الدائري

يتعرّف مفهوم الشكل 
الرباعي الدائري، 

ويتعرف قياس الزاويتين 
المتقابلتين فيه،ويوظّفها 
في اإيجاد زوايا مجهولة.

يتعرّف مفهوم الشكل 
الرباعي الدائري، ويتعرّف 
قياس الزاويتين المتقابلتين 
فيه، ويطوّر اأداءه في اإيجاد 

زوايا مجهولة.

يتعرّف مفهوم الشكل 
الرباعي الدائري، 

ويتعرف قياس الزاويتين 
المتقابلتين فيه ويحاول 

اإيجاد زوايا مجهولة.

يتعرّف مفهوم الشكل 
الرباعي الدائري، ويستطيع 

تعرّف قياس الزاويتين 
المتقابلتين فيه، ول� يمكنه 

اإيجاد زوايا مجهولة.



٢٢٢

يتعرّف الزاوية الخارجية 

للشكل الرباعي الدائري 

ويجد قياسها.

يتعرّف الزاوية الخارجية 
للشكل الرباعي الدائرّي، 
ويطوّر اأداءه في اإيجاد 

قياسها.

يتعرّف الزاوية 
الخارجية للشكل 
الرباعي الدائري، 

ويحاول اإيجاد قياسها.

قد يتعرّف الزاوية 
الخارجية للشكل 

الرباعي الدائري، ول� 
يمكنه اإيجاد قياسها.

يوظّف قياس زاوية في 

الشكل الرباعي الدائري 

في تحديد العلاقة بين 

قُطر الشكل الرباعي 

الدائري وقطر الدائرة 

المرسوم فيها.

يطوّر اأداءه في توظيف قياس 

زاوية في الشكل الرباعي 

الدائري في تحديد العلاقة بين 

قطر الشكل الرباعي الدائري 

وقطر الدائرة المرسوم فيها.

يحاول توظيف قياس 
زاوية في الشكل 

الرباعي الدائري في 
تحديد العلاقة بين 
قُطر الشكل الرباعي 
الدائري وقُطر الدائرة 

المرسوم فيها.

ل� يمكنه توظيف 
قياس زاوية في الشكل 
الرباعي الدائري في 
تحديد العلاقة بين 
قُطر الشكل الرباعي 
الدائري وقُطر الدائرة 

المرسوم فيها.

يحّدد المعطيات والمطلوب  فهم المسائل     حل المشكلات

المتعلقة بالنسب المثلثية 

والدائرة والشكل الرباعي 

الدائري،  ويعبّر عن المساألة 

بلغته الخاصة وبنموذج عند 

الحاجة.

  يحّدد المعطيات والمطلوب  

المتعلقة بالنسب المثلثية 

والدائرة والشكل الرباعي 

الدائري،  ويطوّر اأداءه في 

التعبير عن المساألة بلغته 

الخاصة وبنموذج عند 

الحاجة.

يحّدد المعطيات 

ويحاول تحديد 

المطلوب المتعلقة 

بالنسب المثلثية 

والدائرة والشكل 

الرباعي الدائري،  

ويحاول التعبيرعن 

المساألة بلغته الخاصة.

  ل�يمكنه تحديد 

المعطيات والمطلوب  

المتعلقة بالنسب 

المثلثية والدائرة 

والشكل الرباعي 

الدائري.
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يضع مخطّطاً اأو اكثر لحل التخطيط للحل

المسالة، قابلاً للتنفيذ 

ويكوّن العلاقات اللازمة 

للحّل،  موّضحاً المراحل 

المقترحة للحل.

يضع مخططاً لحل المساألة 
الحسابية قابلاً للتنفيذ،  
ويكًون العلاقات اللازمة 
للحل موّضحاً المراحل 
المقترحة للحل، ويطوّر 
قدراته في وضع اأكثر من 

مخطّط.

يضع مخطّطاً جزئياً لحّل 

مسائل،  ويحاول تكوين 

العلاقات اللازمة للحّل 

موّضحاً بعض المراحل 

المقترحة للحّل.

ل� يمكن التخطيط لحّل 

مساألة حسابيّة تتعلق 

بالنسب المثلثيّة والدائرة 

والشكل الرباعي الدائري.

التوّصل 

جابة للاإ

 يتوّصل لحل دقيق 
وصحيح اأو اأكثر لمسائل 
من مستوى ال�ستدل�ل 

المتعلقة بالنسب المثلثية 
والدائرة والشكل الرباعي 
الدائري، ويتحّقق من 
صّحة حلّه ويفّسره. 

يتوّصل لحّل صحيح  

لمسائل من مستوى التطبيق، 

بالنسب المثلثية والدائرة 

والشكل الرباعي الدائري،  

ويتحّقق من صحة حلّه، 

ويطوّر اأداءه في تفسيره.

يتوّصل لحّل جزئّي لبعض 

المسائل من مستوى التطبيق، 

بالنسب المثلثية والدائرة 

والشكل الرباعي الدائري، 

ول� يمكنه اأن يتحقق من 

صحة حله اأو تفسيره.

ل� يمكنه حل مسائل 

حسابية  متعلقة بالنسب 

المثلثية والدائرة والشكل 

الرباعي الدائري.

                                              
                                              

ر          
جب

وال
ب 

سا
ح

ال

الوعي بالفترات 

واأنواعها

التعرّف اإلى 

مفهوم الفترات 

وتمثيلها.

يتعرّف مفهوم الفترة 

واأنواعها، ويمثّلها بالرموز 

وعلى خّط ال�أعداد، و 

يعطي اأمثلة عليها.

 يتعرّف مفهوم الفترة 

واأنواعها، ويمثّلها بالرموز، 

ويطوّر اأداءه بتمثيلها على 

خط ال�أعداد، اأو بذكر  

اأمثلة عليها.

يتعرّف مفهوم الفترة 

واأنواعها، ويحاول تمثيليها 

بالرموز وعلى خط ال�أعداد،  

ول� يمكنه ذكر  اأمثلة عليها.

يتعرف مفهوم الفترة فقط. 

تعرّف 
العمليّات على 

الفترات.

يجد تقاطع واتحاد 
فترتين، ويمثله على خط 

ال�أعداد وعلى صورة 
متباينة، ويعطي اأمثلة من 

الحياة. 

يجد تقاطع واتحاد فترتين، 
ويمثّله على خّط ال�أعداد، 
ويطوّر اأداءه في تمثيله على 
صورة متباينة، ويحاول ذكر 

اأمثلة من الحياة.

يجد تقاطع واتحاد فترتين، 
ويحاول تمثيله على خّط 

ال�أعداد وعلى صورة متباينة، 
ول� يمكنه ذكر اأمثلة من 

الحياة.

قد يمثّل فترة على خط 
ال�أعداد.
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الوعي بمفهوم 
الضرب 
الديكارتي.

التعرّف اإلى مفهوم الضرب 
الديكارتي.

يتعرّف مفهوم الضرب 
الديكارتي ويجده 

لمجموعتين مختلفتين اأو 
لمجموعة على نفسها على 

صورة اأزواج مرتبة.

يتعرف مفهوم الضرب 
الديكارتي، 

ويطوّر اأداءه في اإيجاده 
مجموعتين مختلفتين، اأو 
مجموعة على نفسها على 

صورة اأزواج مرتبة.

يتعرّف مفهوم الضرب 
الديكارتي، ويحاول كتابة 
جزٍء من ناتج الضرب 
الديكارتي لمجموعتين 
على صورة اأزواج مرتبة، 
ويحدد عدد عناصر ناتج 
الضرب بال�عتماد على 
عدد عناصر المجموعتين.

يتعرّف مفهوم 
الضرب الديكارتي. 
وقد يكتب بعض 

عناصر ناتج الضرب 
الديكارتي على صورة 

اأزواج مرتبة.  

التعرّف اإلى مفهوم تساوي 
ال�أزواج المرتبة.

يتعرّف مفهوم تساوي 
ال�أزواج المرتبة، ويوظّفه في 

اإيجاد قيمة مجهول.

يتعرّف مفهوم تساوي 
ال�أزواج المرتّبة، ويطوّر 

اأداءه في توظيفه في اإيجاد 
قيمة مجهول.

يتعرّف مفهوم تساوي 
ال�أزواج المرتبة، 

ويحاول توظيفها في 
اإيجاد قيمة مجهول.

يتعرّف مفهوم تساوي 
ال�أزواج المرتبة، ول� 
يستطيع توظيفها في 
اإيجاد قيمة مجهول.

الوعي باأنواع 
العلاقات

 

التعرّف اإلى مفاهيم 
العلاقات وتمثيلها.

يتعرّف مفاهيم العلاقة 
والمجال، والمدى، 

ويمثّلها بمخطٍّط سهمّي، 
اأوفي المستوى الديكارتي، 
ويكتب: ) ال�أزواج المرتبة، 

والمجال، والمدى( 

 يتعرّف مفاهيم العلاقة 
والمجال والمدى، 
ويمثلها بمخطٍط 

سهمّي، اأوفي المستوى 
الديكارتي، ويطوّر اأداءه 
في كتابة: ) ال�أزواج 
المرتبة، و المجال، 

والمدى(  

  يتعرّف مفاهيم العلاقة 
والمجال والمدى، 
ويمثّلها بمخطٍّط 

سهمّي، اأو في المستوى 
الديكارتي، ويحاول 
كتابة: ) ال�أزواج 
المرتبة، والمجال، 

والمدى(.

يتعرّف مفهوم العلاقة 
والمجال والمدى.، 
ويحاول اأن يكتب 
علاقة معطاة على 
صورة اأزواج مرتبة.

التعرّف اإلى اأنواع 
العلاقات.

يتعرّف اأنواع العلاقات: 
)انعكاس، تماثل، تكافؤ، 
(.ويصنّفها، ويفّسر  تعدٍّ

اإجابته، ويكتب اأمثلة على 
اأنواعها.

يتعرّف اأنواع العلاقات: 
)انعكاس، تماثل، تكافؤ، 
(، ويصنّفها، ويطوّر  تعدٍّ
اأداءه في تفسير اإجابته، 
وفي كتابة اأمثلة على 

اأنواعها.

يتعرّف اأنواع العلاقات: 
)انعكاس، تماثل، 

(، ويحاول  تكافؤ، تعدٍّ
تصنيفها، ول� يستطيع 
تفسير اإجابته، اأو كتابة 

اأمثلة على اأنواعها.

يتعرّف بعض اأنواع 
العلاقات 

ول� يستطيع تصنيفها. 
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الوعي بمفهوم 
قترانات ال�إ

 

 يتعرّف مفهوم ال�قترانات 
واأنواعها. 

يتعرّف مفهوم ال�قتران 
ومجاله، ومجاله المقابل، 
ومداه، ويمثّله، ويميّزه من 
علاقة معطاة،   ويفّسر 

اإجابته، ويجد صورة عنصر 
في مجاله.

يتعرّف مفهوم ال�قتران 
ومجاله، ومجاله المقابل، 
ومداه، ويمثّله، ويميّزه من 
علاقة معطاة، ويطوّر اأداءه 
في تفسير اإجابته، ويجد 
صورة عنصر في مجاله.

يتعرّف مفهوم ال�قتران 
ومجاله، ومجاله 

المقابل، ومداه، ويمثّله، 
ويميّزه من علاقة 

معطاة، ويحاول تمثيله، 
ول� يمكنه اإيجاد صورة 

عنصر في مجاله.

يتعرّف مفهوم ال�قتران 
ومجاله، ومجاله 

المقابل، ومداه، ول� 
يميّزه، ول� يمكنه 

اإيجاد صورة عنصر في 
مجاله.

التعرّف اإلى اأنواع 
ال�قترانات وتصنيفها.

قترانات: يتعرّف اأنواع ال�إ

) شامل، واحد لواحد، 
تناظر(، ويصنفها وفق 
اأنواعها،  ويفّسر اإجابته.

قترانات  يتعرف اأنواع ال�إ
) شامل، واحد لواحد، 
تناظر( ويصنفها وفق 

اأنواعها،  ويطوّر اأداءه في 
تفسير اإجابته.

قترانات  يتعرّف اأنواع ال�إ
) شامل، واحد لواحد، 

تناظر(، ويحاول 
تصنيفها وفق اأنواعها،  

ول� يمكنه تفسير 
اإجابته.

قد يتعرف بعض 
قترانات، ول�  اأنواع ال�إ

يستطع تصنيفها.

يتعرّف صورة ال�قتران التعرف اإلى االخطّي.
الخطي ، ويميزها من غيرها 

من ال�قترانات، ويمثلها 
بيانيّاً.

يتعرّف صورة ال�قتران 
الخطي والمحايد، 

ويميّزها من غيرها من 
ال�قترانات، ويطور اأداءه  

في تمثيلها بيانياً.

يتعرّف صورة ال�قتران 
الخطي والمحايد، 

ويميزها من غيرها من 
ال�قترانات، ويحاول 

تمثليها بيانياً.

يتعرف صورة ال�قتران 
الخطي، ويميزه من 
غيره من ال�قترانات. 
ول� يستطيع تمثيلها 

بيانياً. 

ال�قترنات 
واأنواعها

يتعرّف تركيب اقترانين يتعرّف تركيب ال�قترانات
ورمزه. ويكتب ال�أزواج 

المرتبة الناتجة.

يتعرف تركيب اقترانين 
ورمزه، ويطوّر اأداءه في 
كتابة ال�أزواج المرتبة 

الناتجة. 

 يتعرف تركيب 
اقترانين ورمزه، ويحاول 
كتابة ال�أزواج المرتبة 

الناتجة.

يتعرف تركيب اقترانين 
ورمزه.
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يكتب قاعدة تركيب اقترانين 
ويجد صورة عنصر في هذه 

القاعدة. 

يجد صورة عنصر في  
قاعدة تركيب اقترانين، 
ويطور اأداءه في كتابة 

قاعدة تركيب اقترانين.  

يجد صورة عنصر في 
قاعدة تركيب اقترانين، 
ويحاول اإيجاد قاعدة 

تركيب اقترانين.

يحاول اإيجاد صورة 
عنصر في قاعدة 

تركيب اقترانين.، ول� 
يمكنه اإيجاد قاعدة 

تركيب اقترانين.

يتعرف مفهوم ال�قتران النظير 

)العكسي( ورمزه

يتعرّف مفهوم ال�قتران 

العكسي، وشروط اإيجاده، 

ورمزه.

يتعرّف مفهوم ال�قتران 
العكسي، ورمزه، ويطوّر 
اأداءه في التحّقق من 
شروط اإيجاده.  

  يتعرف مفهوم 
قتران العكسي  ال�إ

ورمزه، ويحاول التحقق 
من شروط اإيجاده.  

قتران  يتعرف مفهوم ال�إ
العكسي  ورمزه، ول� 

يمكنه التحقق من شروط 
اإيجاده.  

قتران  اإيجاد قاعدة ال�إ

العكسي. 

يجد ال�قتران العكسي 
ل�قتران ممثّل بال�أزواج 

المرتبة، اأو ل�قتران قاعدته 
معطاة جبرياً.  

يجد ال�قتران العكسي 
ل�قتران ممثل بال�أزواج 
المرتبة، ويطوّر اأداءه 

في اإيجاده اقتراناً قاعدته 
معطاة جبرياً.  

يجد ال�قتران العكسي 
ل�قتران ممثل بال�أزواج 
المرتبة، ويحاول اإيجاد 

اقتران قاعدته معطاة جبرياً.  

قد يجد ال�قتران العكسي 

ل�قتران ممثل بال�أزواج 

المرتبة.

اإدراك 

مفهوم 

المتباينات

تعرّف خصائص التباين، 

وتوظيفها في حل متباينات 

خطية.

يتعرّف المتباينة الخطية 

بمتغير وبمتغيرين وخصائص 

التباين. ويحل متباينة خطية 

بسيطة اأو مركبة بمتغير، 

باستخدام خصائص التباين، 

ويمثل حلها على خط 

ال�أعداد وبيانياً.

يتعرف المتباينة الخطية 
بمتغير ومتغيرين وخصائص 
التباين. ويحل متباينة خطية 
بسيطة اأو مركبة بمتغير، 
باستخدام خصائص 

التباين، ويمثل الحل على 
خط ال�أعداد وبيانياً، 

ويحاول حل متباينة خطية 
مركبة بمتغيرين باستخدام 
خصائص التباين، ويحاول 
تمثيل حلها على خط 

ال�أعداد وبيانياً .

يتعرف المتباينة الخطية 

بمتغير ومتغيرين 

وخصائص التباين 

.ويحاول حل متباينة 

خطية بسيطة بمتغير، 

باستخدام خصائص 

التباين، ويحاول تمثيل 

حلها على خط ال�أعداد 

وبيانياً.

يتعرف المتباينة الخطية 

بمتغير وخصائص التباين.

قد يحل متباينة خطية 

بسيطة بمتغير باستخدام 

خصائص التباين، ول� 

يمكنه تمثيلها.
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يتعرف نظاماً من المتباينات 

الخطية بمتغيرين وحلّه.

يتعرّف مفهوم نظام من 

المتباينات، ويجد مجموعة 

حلّه، ويمثّلها في المستوى 

الديكارتي، ويكتب نظام 

المتباينات لمجموعة حل 

ممثلة في المستوى الديكارتي.

يتعرف مفهوم نظام من 
المتباينات ويجد مجموعة 
حله ويمثلها في المستوى 
الديكارتي، ويطوّر اأداءه 

في كتابة نظام المتباينات 
لمجموعة حل ممثلة في 

المستوى الديكارتي.

يتعرف مفهوم نظام من 
المتباينات ويجد مجموعة 
حلّه، ويمثلها في المستوى 
الديكارتي، ويحاول كتابة 
نظام المتباينات لمجموعة 
حل ممثلة في المستوى 

الديكارتي.

يتعرف مفهوم نظام من 

المتباينات، ومفهوم حل 

النظام. 

الوعي 

بمفهوم 

كثيرات 

الحدود

يتعرف مفهوم ال�قتران يتعرّف كثيرات الحدود.

كثير الحدود ومجاله ومداه 

ودرجته، ويميزه من غيره 

من ال�قترانات .

يتعرف مفهوم ال�قتران 

كثير الحدود ومجاله 

ودرجته، ويميزه من غيره 

من ال�قترانات، ويطور 

اأداءه في كتابة المدى.

يتعرّف مفهوم ال�قتران 

كثير الحدود ومجاله 

ومداه ودرجته، 

ويميّزه من غيره من 

ال�قترانات، ويحاول 

اإيجاد المدى.

يتعرف مفهوم ال�قتران 

كثير الحدود فقط، ول� 

يمكنه تحديد مجاله 

ومداه ودرجته.

يتعرّف مفهوم تساوي 

كثيرات الحدود.

يتعرّف مفهوم تساوي 

يجاد  كثيري، ويوظفه ل�إ

معاملات مجهولة في كثير 

حدود.

يتعرف مفهوم تساوي 
كثيري حدود، ويطور قدراته 
يجاد معاملات  في توظفيه ل�إ
مجهولة في كثير حدود، مع 

وجود اأخطاء احياناً.

يتعرف مفهوم تساوي 
كثيري حدود، ويحاول 

توظيفه في اإيجاد 
معاملات مجهولة في 

كثير حدود.

ل� يمكنه التعرف اإلى 

مفهوم تساوي كثيري 

حدود.
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العمليات على كثيرات 
الحدود)جمع،طرح،ضرب(.

يجد ناتج العمليات)جمع، 
طرح ضرب( على كثيرات 
الحدود، ويحدد درجة ناتج 
هذه العمليات على كثير 

الحدود ذهنياً.

يجد ناتج 
العمليات)جمع، طرح 
ضرب( على كثيرات 
الحدود، ويطور اأداءه 
في تحديد درجة ناتج 

هذه العمليات على كثير 
الحدود.

يجد ناتج 
العمليات)جمع، طرح( 
على كثيرات الحدود، 
ويطور اأداءه في اإيجاد 

ناتج الضرب، وفي تحديد 
درجة ناتج هذه العمليات 

على كثير الحدود.

يحاول اإيجاد ناتج 
عمليتي الجمع والطرح 
على كثيرات الحدود،  
ول� يمكنه تحديد درجة 

الناتج.

يجد ناتج قسمة كثيري قسمة كثيرات الحدود
حدود، باستخدام القسمة 
الطويلة، ويتحّقق من صّحة 

الحّل، ويحّدد اإذا كان 
المقسوم عليه عاملاً من 

عوامل المقسوم، بال�عتماد 
على ناتج القسمة.

يجد ناتج قسمة كثيري 
حدود، باستخدام 
القسمة الطويلة 

ويتحّقق من صحة 
الحل اأحياناً.يطوّر اأداءه 
في تحديد اذا كان 
المقسوم عليه عاملاً 
من عوامل المقسوم 
بال�عتماد على ناتج 

القسمة.

يجد ناتج قسمة 
كثيري حدود، 

باستخدام القسمة 
الطويلة مع وجود 
اأخطاء، ويحاول 

التحّقق من صحة 
الحل. وتحديد اإذا 
كان المقسوم عليه 
عاملاً من عوامل 
المقسوم بال�عتماد 
على ناتج القسمة.

ل� يمكنه اإيجاد ناتج 
قسمة كثيري حدود 
باستخدام القسمة 

الطويلة.
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يتعرّف صورة ال�قتران يتعرّف ال�قتران التربيعّي
التربيعي ويمثله بيانياً، ويجد 
القيمة الصغرى والجذور 

وراأس القطع ل�قتران تربيعي 
معطاة قاعدته اأو ممثل 

بيانياً.

يتعرّف صورة ال�قتران 
التربيعي ويمثّله بيانياً، 
ويجد القيمة الصغرى 
والجذور وراأس القطع 
ل�قتران تربيعي الممثَّل 
بيانياً، ويطوّر اأداءه في 
اٍ تربيعّي  اإيجادها ل�قتر

معطاة قاعدته.

يتعرف صورة ال�قتران 
التربيعي، ويمثّله 

بيانياً، ويطور اأداءه 
في اإيجاد القيمة 

الصغرى، والجذور، 
وراأس القطع ل�قتراٍن 
تربيعي الممثل بيانياً، 

ويحاول اإيجادها 
لٍ�قتراٍن تربيعّي معطاة 

قاعدته.

يتعرّف صورة ال�قتران 
التربيعي، ول� يستطيع 
اأن يمثّله بيانياً، اأو 

يجد القيمة الصغرى 
والجذور وراأس القطع 
للاقتران التربيعي. 

يتعرّف ال�قتران النسبي، يتعرّف ال�قتران النسبّي
ويجد مجاله واأصفاره .

يطوّر اأداءه في التعرّف 
اإلى ال�قتران النسبي، 
وفي اإيجاد مجاله 

واأصفاره. 

يحاول التعرّف اإلى 
ال�قتران النسبي 
واإيجاد مجاله 

واأصفاره. 

قد يتعرّف ال�قتران 
النسبّي، ول� يمكنه 
اإيجاد مجاله واأصفاره.

يجد ناتج العمليات على 
قترانات النسبيّة. ال�إ

يجد ناتج العمليات على 
ال�قترانات النسبية باأبسط 
صورة، ويحّدد مجال 

ال�قتران الناتج عن هذه 
العمليات.

يجد ناتج العمليات 
على ال�قترانات 
النسبية، ويحّدد 

مجال ال�قتران، ويطور 
اأداءه في اإيجاد ناتج 

العمليات.

يحاول اإيجاد ناتج 
العمليات على 

ال�قترانات النسبية، 
وقد يحدد مجال 
ال�قتران الناتج عن 

العمليات.

يحاول اإيجاد ناتج 
عمليتي الجمع و 
الطرح فقط على 
ال�قترانات النسبية. 
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يحدد المعطيات والمطلوب فهم المسائل حل المشكلات
المتعلقة بالمتباينات، 
وال�قترانات،  ويعبّر عن 
المساألة بلغته الخاصة 
وبنموذج عند الحاجة.

يحدد المعطيات 
والمطلوب  المتعلقة 

بالمتباينات 
وال�قترانات،  ويطوّر 
اأداءه في التعبير عن 

المساألة بلغته الخاصة، 
وبنموذج عند الحاجة.  

يحّدد المعطيات، 
ويحاول تحديد 

المطلوب المتعلق 
بالمتباينات، 

وال�قترانات، ول� 
يمكنه التعبير عن 
المساألة بلغته 

الخاصة وبنموذج.  

ل� يمكنه تحديد 
المعطيات والمطلوب 
المتعلقة بالمتباينات، 

وال�قترانات. 

التخطيط للحل 

يضع مخططاً اأو اكثر 
لحل المسالة، قابلاً 

للتنفيذ، ويكًون ال�قتران 
اأو المعادل�ت اأو المتباينة 
اللازمة للحل،  موّضحاً 
المراحل. المقترحة للحل.

يضع مخططاً لحل 
المساألة الحسابية 

قابلاً للتنفيذ، ويكًون 
ال�قتران اأو المعادل�ت 

اأوالمتباينة اللازمة 
للحل، موضحاَ 

المراحل. المقترحة 
للحل. ويطور قدراته 
في وضع اأكثر من 

مخطط.

يضع مخططا 
جزئياً لحل 

مسائل، ويحاول 
تكًوين ال�قتران، 
اأو المعادل�ت، اأو 
المتباينة اللازمة 

للحل موّضحاًَ بعض 
المراحل المقترحة 

للحل.

ل� يمكن التخطيط 
لحل مساألة حسابية 
تتعلق بال�قترانات اأو 

المتباينات .

 يتوّصل لحلٍّ دقيق وصحيح التوصل للحل 
اأو اأكثر  لمسائل من 

مستوى ال�ستدل�ل المتعلقة 
بالمتباينات وال�قترانات، 
ويتحّقق من صّحة حلّه 

ويفّسره. 

يتوصل لحل 
صحيح  لمسائل 

من مستوى التطبيق، 
المتعلقة بالمتباينات 
وال�قترانات، ويتحقق 
من صحة حله ويطور 

اأداءه في تفسيره.

يتوّصل لحلٍّ جزئّي 
لبعض المسائل من 
مستوى التطبيق، 

المتعلقة بالمتباينات 
وال�قترانات، ول� 

يمكنه التحقق من 
صحة حله، اأو 

تفسيره.

ل� يمكنه حل 
مسائل حسابية  

متعلقة بالمتباينات، 
وال�قترانات .
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الوعي بطرق 
تمثيل البيانات.

التعرّف اإلى تمثيل البيانات 
باستخدام جدول تكرارّي.

يتعرّف مفهوم الجدول 
التكراري وطول الفئة، 

ويمثّل مجموعة من البيانات 
بجدوٍل تكرارّي ذي فئات، 
ويجد المدى وطول الفئة  

لمجموعة من البيانات.

يتعرّف مفهوم الجدول 
التكراري وطول الفئة، 
ويطوّر اأداءه في تمثيل 
مجموعة من البيانات 
بجدول تكراري ذي 
فئات، وفي اإيجاد 

المدى وطول الفئة  
لمجموعة من البيانات.

يتعرّف مفهوم 
الجدول التكراري 

وطول الفئة، ويحاول 
تمثيل مجموعة من 
البيانات بجدول 

تكراري ذي فئات، 
واإيجاد المدى وطول 
الفئة  لمجموعة من 

البيانات.

قد يتعرّف مفهوم 
الجدول التكراري 
وطول الفئة، ول� 

يمكنه تمثيل مجموعة 
من البيانات بجدول 

تكراري ذي فئات، ول� 
يمكنه اإيجاد المدى 
وطول الفئة  لهذه 

البيانات.
التعرّف اإلى تمثيل البيانات 
للجداول التكرارية ذات 

الفئات بيانياً.

يتعرف طرق تمثيل الجداول 
التكرارية ذات الفئات بيانياً، 
ويمثل بيانات في جداول 

تكرارية ذات فئات، ويتعرف 
الحدود الفعلية للفئات ومراكز 
الفئات، والتكرار المتجمع 

الصاعد ويحسبها. 

يتعرف طرق تمثيل 
الجداول التكرارية ذات 
الفئات بيانياً، ويتعرف 
الحدود الفعلية للفئات 
ومراكز الفئات، والتكرار 
المتجمع الصاعد ويطوّر 

اأداءه في حسابها، 
وتوظيفها لتمثيل بيانات 
في جداول تكرارية ذات 

فئات بيانياً.

يتعرف طرق تمثيل 
الجداول التكرارية 
ذات الفئات بيانياً، 
ويتعرّف الحدود 
الفعلية للفئات 
ومراكز الفئات، 
والتكرار المتجمع 
الصاعد، ويحاول 
حسابها وتوظيفها 
لتمثيل بيانات في 

جداول تكرارية ذات 
فئات بيانياً.

ل� يستطيع التعرّف اإلى 
طرق تمثيل الجداول 
التكرارية ذات الفئات 

بيانياً.
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الوعي بمفاهيم 
مقاييس النزعة 

المركزية

التعرّف اإلى مفاهيم 
مقاييس النزعة 

المركزيّة )وسط، 
وسيط، منوال(.  

يتعرف اإلى مفاهيم مقاييس 
النزعة المركزية )وسط، 
وسيط، منوال(، ويجدها 
لبيانات مبوبة في جداول 

تكرارية ذات فئات، 
ويعطي اأمثلة من الحياة.

يتعرف اإلى مفاهيم مقاييس 
النزعة المركزية )وسط، 
وسيط، منوال(، ويجد) 
الوسط والمنوال( لبيانات 
مبوبة في جداول تكرارية 
ذات فئات، ويطوّر اأداءه 
في اإيجاد الوسيط، وفي 
اإعطاء اأمثلة من الحياة.

يتعرّف اإلى مفاهيم مقاييس 
النزعة المركزية )وسط، 
وسيط، منوال(، ويجد 

المنوال لبيانات مبوبة في 
جداول تكرارية ذات فئات، 

ويحاول اإيجاد) الوسط 
والوسيط(.

يتعرّف اإلى مفهوم 
مقاييس النزعة 

المركزية )وسط، 
وسيط، منوال(، ول� 
يستطيع حسابها 
لبيانات مبوبًة في 

جداول تكرارية ذات 
فئات.

الوعي بمقاييس 
التشتت لبيانات 
مبوبة في جدول 
تكراري ذي فئات

التعرّف اإلى مفهوم 
نحراف المعياري   ال�إ

لبيانات ممثّلة في جدول 
تكراري ذي فئات. 

نحراف  يتعرّف مفهوم ال�إ
المعياري، ويحسب 

قيمته لبيانات ممثلة في 
جدول تكراري ذي 

فئات.

نحراف  يتعرّف مفهوم ال�إ
المعياري، ويطوّر اأداءه في 

حساب قيمته لبيانات ممثلة 
في جدول تكراري ذي 

فئات.

نحراف  يتعرّف مفهوم ال�إ
المعياري، ويحاول حساب 
قيمته لبيانات ممثلة في 
جدول تكراري ذي فئات.

قد يتعرف مفهوم 
نحراف المعياري،  ال�إ
ول� يمكنه اإيجاده.

التعرّف اإلى 
مفهوم الحادث 

المشروط.

يتعرّف مفهوم 
الحوادث المشروطة، 

ويميزها ويجدها.

يتعرف مفهوم الحوادث 
المشروطة، ويميزها ويجد 
قيم احتمال�ت مشروطة 

بال�عتماد على كتابة عناصر 
الحادث والفراغ العيني، 

وباستخدام القانون.

يتعرّف مفهوم الحوادث 
المشروطة، ويميزها ويطوّر 

اأداءه في اإيجاد قيم احتمال�ت 
مشروطة بال�عتماد على كتابة 

عناصر الحادث و الفراغ 
العيني، وباستخدام القانون.

يتعرّف مفهوم الحوادث 
المشروطة، ول� يميزها. 

يحاول اإيجاد قيم احتمال�ت 
مشروط بال�عتماد على كتابة 

عناصر الحادث والفراغ 
العيني ، وباستخدام القانون.

يحاول التعرف اإلى 
مفهوم الحوادث 
المشروطة، ول� 

يمكنه اأن يميزها اأو 
اأن يجد قيمتها.

 التعرف اإلى 
مفهوم الحوادث 

المستقلة

يتعرف اإلى مفهوم 
الحوادث المستقلة، 
ويميّزها، ويجدها.

يتعرف مفهوم الحوادث 
المستقلة، ويميزها 

في تجارب عشوائية، 
ويوظّفها في اإيجاد قيم 
احتمال تقاطع حادثين.

  يتعرف مفهوم الحوادث 
المستقلة، ويميزها في 
تجارب عشوائية، ويطور 

اأداءه في توظيفها في اإيجاد 
قيم اإحتمال تقاطع حادثين.

يتعرف مفهوم الحوادث 
المستقلة ويميزها في 

تجارب عشوائية، ويحاول 
توظيفها في اإيجاد قيم 
اإحتمال تقاطع حادثين.

يحاول تعرّف مفهوم 
الحوادث المستقلة، 
ول� يمكنه تمييزها اأو 
توظيفها في اإيجاد قيم 
احتمال تقاطع حادثين.



٢33

يحدد المعطيات فهم المسالة. حل المشكلات
اللازمة والمطلوب لحل 
حصاء  مساألة تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت ويعبر عن 
المساألة بلغته الخاصة اأو 

بنموذج اإن لزم ال�أمر.

يحدد المعطيات اللازمة 
والمطلوب  لحل 

حصاء  مساألة تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت، ويطور اأداءه 
في التعبير عن المساألة بلغته 

الخاصة اأو بنموذج. 

يحدد المعطيات اللازمة 
حصاء  لحل مساألة تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت،  ويطور اأداءه 
في تحديد المطلوب وفي 
التعبير عن المساألة بلغته 

الخاصة 

ل� يمكنه تحديد 
المعطيات اللازمة 

والمطلوب 
لحل مساألة 

حصاء  تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت.

يضع مخططاً اأو اأكثر التخطيط للحل. 
لحل مسالة تتعلق 

حصاء وال�حتمال�ت،  بال�إ
قابلاً للتنفيذ، ويكوّن 

العلاقات اللازمة للحل 
موّضحاً المراحل 
المقترحة للحل.

يضع مخطّطاً لحّل 
حصاء  مساألة تتعلق بال�إ

وال�حتمال�ت، قابلاً للتنفيذ، 
ويكوّن العلاقات اللازمة 
للحل موّضحاً المراحل 
المقترحة للحل، ويطوّر 
قدراته في وضع اأكثر من 

مخطّط.

يضع مخططاً جزئياً لحل 
حصاء  مسائل  تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت، ويحاول 
تكوين العلاقات اللازمة 
للحل موّضحاَ بعض 

المراحل المقترحة للحل.

ل� يمكن التخطيط 
لحل مساألة  

حصاء  تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت.

 يتوصل لحل دقيق التوصل للحل.
وصحيح اأو اأكثر لمسائل 
من مستوى ال�ستدل�ل، 

حصاء  تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت، ويتحّقق 

من صحة حله، ويفسره. 

يتوصل لحل صحيح  
لمسائل من مستوى 

حصاء  التطبيق، تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت، ويتحّقق من 
صحة حله، ويطور اأداءه 

في تفسيره.

يتوصل لحلٍّ جزئّي لبعض 
المسائل من مستوى 

حصاء  التطبيق تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت، ول� يمكنه 

اأن يتحقق من صحة حله اأو 
تفسيره.

ل� يمكنه حل 
مسائل حسابية  
حصاء  تتعلق بال�إ
وال�حتمال�ت.
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ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�قتران الزوجي  ال
�قتران الفردي. وال

�قتران الزوجي  التعرف اإلى ال
والفردي.

�قتران الزوجي  يز بين ال تمي ال
ا.  ًي ان ي والفردي ب

�قتران الزوجي  يز بين ال تمي ال
ا. ري والفردي جب

�قتران  تحديد فيما اإذا كان ال
اً/ غير ذلك. اً/ فردي زوجي

ا  ًي ان ي �قتران زوجي ب يان اأن ال �قتران الزوجي، ب - مفهوم ال
اً. ري وجب

ا  ًي ان ي �قتران فردي ب يان اأن ال �قتران الفردي، ب - مفهوم ال
ا. رًي وجب

اً  ي ان ي �قتران الفردي والزوجي وغيرها ب يز بين ال تمي - ال
ا. رًي وجب

رانات الزوجية والفردية. �قت - العمليات الحسابية على ال

رسم المنحنيات باستخدام 
 fx gragh. برامج مثل بعض ال

 Microsoftmathematics
 ،Graphmatica ،Graphcalc

�قتران  �قتران الزوجي وال لتوضيح شكل ال
الفردي وغيرها ولتوضيح التحويلات 

الهندسية.
اإنتاج عروض محوسبة باستخدام 

بوربوينت من قبل الطلبة في مواضيع 
الوحدة.

انتاج تقارير طلبة حول مواضيع الوحدة
الدخول لمواقع ذات علاقة على 

ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال
بمواضيع الوحدة.

انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع.
انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم 

بموضوع الوحدة.
يعية باستخدام  ترب تقديم حل المعادلة ال

المميز.
ياني في رسم  ب استخدام اللوح ال

المنحنيات.
ئة  ي ب �إشارة الى( اأشكال من ال توفير )اأو ال
�قتران الزوجي/ الفردي.  تشبه شكل ال

�قتران القيمة المطلقة  اة ل اأمثلة من الحي
واقتران صحيح س.

تمارين ومسائل مرتبطة 
بالموضوع.

مسائل على رسم 
�قترانات باستخدام  ال
ياني  ب الورق واللوح ال

وغيره.
بارات عملية في  اخت
توظيف برامج رسم 

المنحنيات. 
تقييم  قوائم رصد ل
العروض والرحلات 
المعرفية والوحدات 

الفاعلة وتقارير الطلبة.
تدريبات وتمارين.

تقسيم الصف اإلى 
مجموعات والقيام 

بمشروعات مثل الرحلة 
المعرفية.

عرض بوربوينت.

�قترانات  اإعطاء اأمثلة ل
زوجية/ فردية/ ليست 

� زوجية. فردية ول

رسم المنحنيات 
باستخدام 

التحويلات 
الهندسية.

التعرف اإلى التحويلات 
�نسحاب،  الهندسية )ال

�نعكاس، التمدد(. ال
�قترانات باستخدام  رسم ال

التحويلات الهندسية.

مفهوم كل من التحويلات الهندسية التي تطبق على 
�قتران ق )س(: ال

منحنى ص = ق)س( ± جـ، جـ < صفر
منحنى ص = ق)س ± جـ( ، جـ < صفر

منحنى ص = ق)-س(
منحنى ص = - ق)س(

منحنى ص = اأ ق)س(، اأ < ١    
منحنى ص = اأ ق)س(، اأ < صفر

اإذا كان ٠ > اأ > ١

�قتران.  �قتران:اإشارة ال تحديد اإشارة ال
الخطي. •
تربيعي. • ال
النسبي. •

اء  ن �قتران ب رسم خط اإشارة ال
على شكل منحناه.

�قتران الخطي ق)س( = اأ س + ب، اأ  صفر:. اإشارة ال
�ستفادة من اإشارة ال اإشارة اأ س٢ + ب س + جـ ب

ب٢ _ 4اأجـ.
�عتماد على اإشارة البسط  ال �قتران النسبي ب اإشارة ال

واإشارة المقام، حيث هي ناتج قسمة اإشارة البسط على 
� يساوي صفرا. اإشارة المقام، حيث المقام ل

خطي، خطي، تربيعي، تربيعي خطي  تربيعي 
خطي تربيعي.

التذكير بمميز 
يعية  ترب المعادلة ال
وعلاقته بحلولها، 
والربط بين حلول 
يعية  ترب المعادلة ال

�قتران  واأصفار ال
اأكيد  ت تربيعي، وال ال
�إشارة. على خط ال
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الصف العاشر اأكاديمي                      الوحدة: الثانية              عنوان الوحدة: ال�قتران ال�أسي واللوغاريتمي                      عدد الحصص المتوقعة: ١6

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أسس  ال
واللوغاريتمات

التعرف اإلى العلاقة بين 
�أسس واللوغاريتمات. ال

حل معادلة اأسية 
ولوغاريتمية.

�أساس، اللوغاريتمي، التحويل  �أس، ال ال
�أسس اإلى لوغاريتمات وبالعكس،  من ال

�أسية.  المعادلة ال

ورق المربعات للرسم، العلاقة 
�أسي واللوغاريتمي  �قتران ال بين ال

من خلال الرسم.

اأوراق عمل.
تمارين ومسائل.
امتحانات يومية.

�أسي قتران ال �إ �أسي.ال قتران ال �إ �أسي، محور التماثل رسم ال قتران ال �إ رسم ال
�نعكاس. وال

قتران اللوغاريتمي �إ قتران اللوغريتمي.ال �إ قتران اللوغاريتمي.رسم ال �إ  رسم ال
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الصف العاشر: اأكاديمي / مهني                   الوحدة: الثالثة                   عنوان الوحدة: ال�إحصاء وال�حتمال�ت                     عدد الحصص المتوقعة الموقعة: 3٠   

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�رتباط. التعرف اإلى شكل  •ال
�نتشار. ال

�رتباط  • ان يحدد نوع ال
بين متغيرين من شكل 

�نتشار. ال
اإيجاد معامل ارتباط بيرسون  •

يرمان. وسب

�نتشار. • مفهوم شكل ال
انات  • ي ب  تمثيل وتفسير ال

�نتشار. في شكل  ال
�رتباط الخطي. • ال
�رتباط الخطي ومعامله. • ال
�رتباط: اإيجابي،  • نوع ال

سلبي، ضعيف، قوي.
 قانون بيرسون لحساب  •

�رتباط بين  معامل ال
متغيرين.

�نتشار 	  رسوم مختلفة تبين شكل ال
�رتباط المصاحب للشكل.. ونوع ال

انات عن 	  ي تجميع معلومات وب
�قتصاد  �سكان وال ا ال بعض قضاي
من الواقع الفلسطيني وحساب 
�رتباط بين متغيرين. تكليف  ال

بعض الطلاب بعمل لوحات 
جدارية على اأنواع العينات تعلق 

على الحائط.
اإعداد مشروع تعاوني حول 	 

الموضوع.
انتاج عروض محوسبة حول مفاهيم 	 

الوحدة واإجراءاتها
�آلة الحاسبة والحاسوب 	  استخدام ال

�إيجاد معامل  )Exel ،Spss، ل
�نحدار الخطي �رتباط، معادلة ال ال

�رتباط في اتخاذ 	  استخدام معامل ال
اتية. القرار في تطبيقات حي

نبؤ 	  ت ل �نحدار الخطي ل يستخدم ال
بحدوث ظاهرة معينة.

عمل تعاوني. لحل مجموعة من 	 
التمارين على مبداأ العد.

تقسيم الفصل لمجموعات تقوم 	 
البحث عن مواقف  كل مجموعة ب

اتية مختلفة كتطبيق على  حي
باديل. ت ال

تمارين متنوعة.

مسائل مرتبطة.
بارات.  اخت

تقييم العروض  قوائم رصد ل
والرحلات المعرفية والوحدات 
الفاعلة وتقارير الطلبة واأوراق 

العمل.
تقييم اأداء  بارات عملية ل اخت

�آلة  الطلبة في استخدام ال
الحاسبة العلمية.
بارات شفهية. اخت

تدريبات ومسائل متضمنة 
اإحصاءات حقيقية عن 
المجتمع الفلسطيني.

امتحانات قصيرة مشروع: 
انات  ي تجميع معلومات وب
�سكان  ا ال عن بعض قضاي

�قتصاد. وال
تدريبات ومسائل عملية 
لتعميم مفهوم مبداأ العد.
ملاحظة اإجابات الطلبة 

وتصويبها.
تشجيع الطلبة على تدوين 
اأهم ما تعلموه والصعوبات 

التي واجهتهم.
واجب بيت.
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باديل 	  ت توضيح الفرق بين ال
ترتيب  توافيق من حيث ال وال

واأهميته.
يمارس الطلاب مجموعة من 	 

�أنشطة في مجموعات لتعرف  ال
باديل  ت ال المفاهيم المرتبطة ب

توافيق. وال
حل اأنشطة ومسائل باستخدام 	 

توافيق. باديل وال ت ال
�آلة الحاسبة لحساب 	  استخدام ال

توافيق. باديل و ال ت ال
استخدام برنامج اكسل، 	 

ميكروسوفت ماثيماتيكس في 
باديل  ت حساب المضروب وال

توافييق. وال

�نحدار الخطي البسيط. �نحدار  •ال التعرف اإلى ال
الخطي البسيط

ايجاد معادلة خط انحدار  •
�آخر. اأحد المتغيرين على ال

حل مسائل عملية. •

�نحدار  • مفهوم معادلة ال
الخطي ومفهومها وصورتها 

ص = اأس + ب.
اإيجاد كلاً من قيمتي  اأ  •

، ب
نبؤ • ت مفهوم ال
نبؤ  ص^ = اأس  • ت معادلة ال

+ ب
القيمة الحقيقية، القيمة  •

نبؤ. ت اأ بها، خطاأ ال ب ن المت
تطبيقات عملية. •
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توافيق وتعريفه  مفهوم ال
ويرمز له  

..... = )    (

مراجعة الذات
من خلال يوميات الطالب.

مفكوك نظرية ذات نظرية ذات الحدين.
اأس صحيح  الحدين ب

موجب.

توافيق. باديل وال ت باديل.ال ت باديل وتعريفه ويرمز له ل )ن ، ر(التعرف اإلى ال ت �آلة الحاسبة والحاسوب  •مفهوم ال استخدام ال
�إيجاد معامل  )Exel ,Spss, ل

�نحدار الخطي �رتباط، معادلة ال ال
�رتباط في اتخاذ  • استخدام معامل ال

اتية. القرار في تطبيقات حي
�رتباط في اتخاذ  • استخدام معامل ال

اتية. القرار في تطبيقات حي
نبؤ  • ت ل �نحدار الخطي ل يستخدم ال

بحدوث ظاهرة معينة.
عمل تعاوني. لحل مجموعة من  •

التمارين على مبداأ العد.

يتعرف الطالب اإلى مفهوم 
�أول مرة بهذا الصف. باديل ل ت ال

توافيق. توافيق وتعريفه القانون الخاص به، التعرف اإلى ال مفهوم ال
بديلة   القوانين ال

ن!
 = )ن - ر!( ر!

ن
ر

١  = 
ن
٠

 = ن
ن
١

١ = 
ن
ن

ن
ن - ر  = 

ن
ر

لتوافيق. بديلة ل القوانين ال

 ايجاد معاملات  •نظرية ذات الحدين.
الحدود.

حل مسائل على  •
النظرية.

مفكوك نظرية ذات الحدين. مفكوك ذات 
الحدين من صيغة )اأ + ب(ن باستخدام 

نظرية ذات الحدين.
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الصف: العاشر ال�أكاديمي / مهني                  الوحدة: الرابعة                      عنوان الوحدة: ال�قترانات الدائرية                     عدد الحصص المتوقعة: ١3  

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

القياس الستيني 
والدائري.

التعرف اإلى مفهومي  •
القياس الستيني والقياس 

لزاوية الدائري ل
تحويل زوايا محددة  •

من القياس الستيني  اإلى 
القياس الدائري وبالعكس

ا  • ايجاد زوايا مكافئة لزواي
محددة في القياسين 

الستيني والدائري.

زاوية وقياسها: • ال
مفهوم الوضع القياسي  •

زاوية في المستوى  لزاوية،موقع ال ل
زاوية  )اأرباع المستوى(، مفهوم ال
الموجبة في المستوى، مفهوم 
بة في المستوى،  زاوية السال ال

زاوية  زاوية الموجبة وال العلاقة بين ال
بة في المستوى. السال

لزاوية • القياس الستيني ل
لزاوية • القياس الدائري ل
زاوية النصف قطرية •   تعريف ال
العلاقة بين القياسين الستيني  •

والدائري
ا المتكافئة: • زواي ال

تان،  تان المتكافئ زاوي  مفهوم ال
زاوية محددة  ايجاد زوايا مكافئة ل
ا  في القياس الستيني،  ايجاد زواي
زاوية محددة في القياس  مكافئة ل
الدائري، قانون طول قوس الدائرة.

لزاوية في  • تقديم مفهوم الوضع القياسي ل
�أمثلة. المستوى من خلال الرسوم وال

زاوية القياسية من خلال دائرة  • تقديم مفهوم ال
الوحدة.

زاوية في المستوى من  • تقديم مفهوم موقع ال
ياني على المستوى  ب خلال لوحة التمثيل ال

برامج  الديكارتي )اأرباع المستوى(، وكذلك بعض ال
تعليمية المحوسبة  على موقع يوتيوب مثل ال

بة في  • زاوية الموجبة والسال تفسير العلاقة بين ال
�أمثلة. المستوى من خلال الرسم وال

زاوية في القياس الدائري من  • تقديم مفهوم ال
خلال دائرة الوحدة.

تقديم العلاقة بين القياس الستيني والقياس  •
الدائري باستخدام محيط دائرة الوحدة ومجموع 

قياسات الزوايا حول نقطة )مركز دائرة الوحدة(
تين المتكافئتين من خلال  • زاوي تقديم مفهوم ال

�أمثلة الواقعية )كعملية  وكذلك من خلال ال
استدارة شخص يقف اأمام الطلبة دورات كاملة 

حول نفسه للعودة اإلى الموقع نفسه اأمام الطلبة(، 
�نتقال بعد ذلك اإلى توضيح ذلك من خلال  وال

لزاوية. الوضع القياسي ل

تمارين ومسائل.
تية. ي اأنشطة صفية وب

ة ي استخدام برامج حاسوب
امتحانات قصيرة

مسابقات.
تقويم المعملي )قياس  ال

مساحات قطاعات دائرية، 
قطع دائرية، بشكل 

عملي(.
اأملات. ابة ت كت

�قتران المثلثي هو  ال
�قتران الدائري  نغسه ال

)الكلمتان تعطيان 
المعنى نفسه( 
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رانات الدائرية �قت ال
اني ي ب يلها ال وتمث

�قترانات  • التعرف اإلى ال
ينها. الدائرية والعلاقة ب

نتاج خصائص  • است
رانات الدائرية �قت ال

ياني  • ب التمثيل ال
�قترانات دائرية معطاة  ل

باستخدام المستوى 
الديكارتي.

�أساسية، اإيجاد  ية ال ث ل رانات المث �قت ال
ية لزوايا معطاة، مفهوم  ث ل النسب المث

�سناد للاقتران المثلثي،  زاوية ال
�قتران المثلثي، تمثيل  تحديد اشارة ال

ا، مفهوم  ًي ان ي ية ب ث ل رانات المث �قت ال
السعة والدورة للاقتران المثلثي 

لثية محددة،  �قترانات مث وتحديدها ل
لثية،  رانات المث �قت خصائص ال

ية باستخدام  ث ل رانات المث �قت رسم ال
التحويلات الهندسية.

�ت  المعادل
والمتطابقات 

ثية.  ل المث

التعرف اإلى مفهومي  •
المعادلة والمتطابقة 

ية ث ل المث
ايجاد مجموعة الحل  •

ية  ث ل �ت مث لمعادل
معطاة.

اثبات صحة  •
ية  ث ل متطابقات مث

معطاة.

لثية، حل  مفهوم المعادلة المث
�ت  لثية، توظيف المعادل المعادلة المث

ية  ات ثية في حل مسائل حي ل المث
�نخفاض(،  �رتفاع وال ا ال عملية )زواي
ية، اإثبات  ث ل مفهوم المتطابقة المث

لثية محددة. متطابقات مث

�أمثلة. • لثية من خلال ال تقديم مفهوم المعادلة المث
ثية في حل مسائل  • ل �ت المث التقديم لتوظيف المعادل

�نخفاض( من خلال  �رتفاع وال ا ال اتية عملية )زواي حي
تعليمية المناسبة من خلال  �أمثلة والرسم والوسائل ال ال
اية من غرفة  ن بية  لشجرة  اأو ب ا ارتفاع تقري قياس زواي
يزر مثبت على  ليزر في ذلك  )ل الصف واستخدام ال

لوحة خشبية متحركة موصولة بمنقلة(.
�أمثلة  • لثية من خلال ال تقديم مفهوم المتطابقات المث

�عتماد على القاعدة الرئيسة لدائرة الوحدة  ال ب
)جا٢ س + جتا٢ س = ١(، واستناج صحة 

يتين منها:  ال ت المتطابقتين ال
)ظا٢ س + ١ = قا٢ س،

١ + ظتا٢ س = قتا٢س(.

استخدام خطاأ 
متطابقة باستخدام 
المثال المدحض 

)المناقض(.
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الصف: العاشر/ مهني                   الوحدة: الخامسة                   عنوان الوحدة: انشاءات هندسية وتكافؤ ال�أشكال الهندسية             عدد الحصص المتوقعة: ١٢          

ملاحظات المؤلف التقويم ال�أنشطة والوسائل المحتوى التفصيلي ال�أهداف موضوعات 
الوحدة

اأ المستطيل  يتكاف
�أضلاع اإذا  ومتوازي ال
اشتركا في القاعدة 

�آخران  راأسان ال ووقع ال
للمستطيل على الضلع 

الموازي للقاعدة.
اأ المربع  � يتكاف لماذا ل

مع الدائرة؟

تمارين ومسائل على 
التكافؤ 

اتية على  مسائل حي
�أشكال الهندسية  تكافؤ ال

المستوية مثل قطعة 
ارض مستطيلة الشكل 
لثة  ومقارنتها بقطعة مث

الشكل.
بارات. اخت

تقييم  قوائم رصد ل
العروض والرحلات 
المعرفية والوحدات 

الفاعلة وتقارير الطلبة.

استخدام القوانين الخاصة 
يان التكافؤ ب ت بالمساحات ل

يان  ب ت استخدام القص والطي ل
التكافؤ 

اأ  � يتكاف مناقشة قضية لماذا ل
المربع مع الدائرة؟

ية تفاعلية  توظيف برامج حاسوب
SketchUp على التكافؤ مثل

انتاج عروض محوسبة باستخدام 
بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة
الدخول لمواقع ذات علاقة على 

ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال
خاصة بمواضيع الوحدة

انتاج رحلات معرفية خاصة 
بالموضوع 

انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم 
بموضوع الوحدة.

مفهوم التكافؤ للاأشكال الهندسية.
اأ شكلان هندسيان اإذا كان لهما نفس  يتكاف

المساحة.
ا  اأضلاع اإذا كان لهما نفس  اأ متوازي يتكاف

�أحدهما على الضلع  راأسين ل القاعدة ووقع ال
الموازي للقاعدة.

�أضلاع اإذا اشتركا  اأ المستطيل و متوازي ال يتكاف
�آخران  �أخريان ال راأسان ال في القاعدة و وقع ال
للمستطيل على الضلع الموازي للقاعدة. 

�رتفاع   القاعدة، ال
مساحة المستطيل = الطول × العرض

�رتفاع. �ضلاع = القاعدة × ال مساحة متوازي ال

التعرف اإلى تكافؤ متوازيي 
اأضلاع.

التعرف اإلى تكافؤ 
مستطيل ومتوازي اأضلاع.

�أشكال  تكافؤ ال
الهندسية.

�أدوات  استخدام اال
اأكد. ت ل الهندسية ل

تمارين ومسائل متنوعة. استخدام الفرجار والحافة غير 
المدرجة.

زاوية،  الحافة المستقيمة، الفرجار، منصف ال
ناء شكل منتظم، الجذور الصماء،  اإقامة عمود ب

جمع عددين، ضرب عددين.

اقامة اإنشاء هندسي يشمل 
مفاهيم الوحدة.

انشاءات هندسية
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الصف العاشر اأكاديمي                      الوحدة: السادسة              عنوان الوحدة: الرياضيات المالية                       عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى مفهوم  السندات.
السندات.

التعرف اإلى اأنواع السندات.

مفهوم السندات واأنواعها: السندات 
المستديمة، السندات صفرية الكوبون، 
السندات ذات معدل الفائدة المتحرك، 

ئة اأو  سندات الدخل، السندات الردي
منخفضة الجودة، سندات المشاركة.

طرح اأمثلة واقعية ذات علاقة
اطلاع الطلبة على نماذج سندات 

حقيقية.
استخدام برنامج اكسل لحساب 

فائدة السندات.
ية لشركات  ارة الميدان زي ال

استثمارية اأو بنوك. 
استدعاء بعض موظفي البنك اأو 
اأمين  ت �ستثمارية اأو ال الشركات ال

للحديث عن مواضيع الوحدة
اإعداد تقارير عن السندات التي 
تطرحها الدول واأهميتها للدولة 

�نترنت. ال �ستعانة ب والمستثمر وال
�طلاع على الكتب والمراجع  ال

ذات العلاقة.
انتاج الطلبة عروضاً محوسبة ذات 

علاقة.
انتاج وحدات تعليمية فاعلة 

بنات تعلم( )ل
انتاج رحلات معرفية في 

)webquest( الموضوع
مشاريع طلابية تخص مواضيع 

الوحدة.

تمارين ومسائل مرتبطة بالموضوع
ية ت ي اأنشطة صفية وب

امتحانات. 
امتحانات عملية في استخدام 

ية برامج حاسوب
تقارير  تقييم العروض وال قوائم رصد ل

والمشاريع والوحدات الفاعلة 
والرحلات المعرفية.

حساب الدفعات 
المنتهية فقط في بداية 

المدة ونهاية المدة.

�أسهم. �أسهم.ال �أسهم التعرف اإلى ال �أسهم، الفرق بين ال مفهوم ال
والسندات

�سمية، القيمة الفعلية. القيمة ال

�أسهم  تفريق بين ال ال
والسندات.

اأمين. ت اأمين   ال ت التعرف اإلى ال
وطريقة حسابه.

اأمين واأنواعه، تطبيقات على  ت مفهوم ال
اأمين. ت ال
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف العاشر ال�أكاديمّي

نجازمؤّشرات ال�أداءالمعيارالمجال مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

جبر
 ال

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 الوعي بمفهوم
 ال�قتران الفردّي
وال�قتران الزوجّي

التمييز بين ال�قتران الزوجّي 
والفردّي 

يعرّف ال�قتران الزوجي 
وال�قتران الفردي بدقة، 
يبين جبرياً اأّن اأيَّ اقتران 
معطى هو زوجي، اأم 
فردي، اأم غير ذلك. 
يحكم على عدم 
الزوجيّة او الفرديّة.

يعرّف ال�قتران الزوجي 
وال�قتران الفردي ، 
يواجه صعوبة في 
التوضيح جبرياً اأّن 
اقتراناً معطى زوجّي 
اأو فردّي ، يحكم 

على عدم الزوجية او 
الفردية بمثال عددي 
في معظم الحال�ت.

يعرّف ال�قتران الزوجي 
وال�قتران الفردي ، 
ل� يستطيع التوضيح 
جبرياً اأن اقتراناً معطى 

زوجّي اأو فردّي ، 
يوضح اأحياناً بمثال 
عددي اأن اقترانا 

معطى ليس زوجياً، اأو 
ليس فردياً.

يحفظ تعريف ال�قتران 
الفردي والزوجي، يخطئ 

غالباً في الحكم على زوجية 
اأو فردية اقتران.

الحكم على زوجيّة اأو 
فرديّة اقتران من منحناه 

البياني.

يحدد هل المنحنى 
ممثّل لعلاقة اأم ل�قتران، 
يستقرئ تماثل ال�قترانين 
الزوجّي والفردّي ، يبيّن 
هندسيّاً اأّن اقتراناً معطى 
هل هو زوجي اأم فردي.

يميز منحنى اقتران 
من منحنى علاقة، 
يستطيع تحديد اأّن 
اقتراناً ممثّلاً بيانياً هو 
زوجي، بينما يجد 
صعوبة في تحديد 

اأّن ال�قتران الممثل  
فردّي .

يميز منحنى اقتران من 
منحنى علاقة ، يواجه 
صعوبة في  تحديد 
اأّن اقتراناً ممثّلاً بيانياً 
هو زوجي، بينما 
ل� يستطيع تحديد 

اأن ال�قتران الممثل  
فردّي .

ل� يميّز منحنى اقتران من 
منحنى علاقة .
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لمام  ال�إ
 بالتحويلات
الهندسيّة

 فهم التحويلات الهندسية :
)ال�نعكاس وال�نسحاب(.

يعرّف ال�نسحاب 
وال�نعكاس بدقة،  

يكتب قاعدة انسحاب 
اأو انعكاس بال�عتماد 

على ملاحظة 
حداثيّات، ُيجري  ال�إ

تحويلات هندسية على 
اأشكال هندسية بسيطة. 

يكتشف التحويل 
الهندسي ل�قتران ممثلاً 

بيانياً مقارنة باقتران 
اآخر.

يعرّف ال�نسحاب 
وال�نعكاس بدقة، 

يكتب قاعدة انسحاب 
اأو انعكاس بال�عتماد 

على ملاحظة 
حداثيات، يجري  ال�إ
تحويلات هندسية 

على اأشكال هندسية 
بسيطة. يواجه اأحياناً 
صعوبة في اكتشاف 
التحويل الهندسي 
ل�قتران ممثلاً بيانياً 

مقارنة باآخر.

يعرّف ال�نسحاب 
وال�نعكاس ، يخطئ 
اأحياناً في كتابة  
قاعدة انسحاب اأو 

انعكاس بال�عتماد على 
حداثيات،  ملاحظة ال�إ

يجري تحويلات 
هندسية على اأشكال 

هندسية بسيطة. 
ل� يمكنه اكتشاف 
التحويل الهندسي 
ل�قتران ممثلاً بيانياً 

مقارنة باآخر.

يخلط في  تعريف 
ال�نعكاس وال�نسحاب.

توظيف التحويلات 
الهندسية في تمثيل 

ال�قترانات.

يوظّف التحويلات 
الهندسية )ال�نعكاس 

وال�نسحاب( في تمثيل 
مجموعة جديدة من 
± ال�قترانات  ق)س 

±جـ  ،  جـ(، ق)س( 
- ق)س( بيانياً بمعرفة 
ق)س( ،جـ ، بدقة، 
يوظّف اإكمال المربع 
لكتابة ال�قتران التربيعي 
± على صورة ق)س 
± جـ لتمثيله  ب( 

باستخدام التحويلات. 
الهندسية .

يوظف التحويلات 
الهندسية )ال�نعكاس 

وال�نسحاب( في تمثيل 
مجموعة جديدة من 
± ال�قترانات : ق)س 

±جـ ،    جـ( ، ق)س( 
- ق)س(، ق)- س( 

بيانياً بمعرفة ق)س( ،جـ 
، ويجد صعوبة اأحياناً 
في توظيف اإكمال 

المربع لكتابة ال�قتران 
التربيعي على صورة 
 ± ±ب(  ق)س 

جـ لتمثيله. باستخدام 
التحويلات الهندسية .

يوظف التحويلات 
الهندسية )ال�نعكاس 
وال�نسحاب( في 
تمثيل مجموعة 

جديدة من ال�قترانات 
±جـ( ،  : ق)س 
±جـ ،  ق)س( 
ويواجه صعوبة في 
تمثيل - ق)س(، 

ق)- س( بيانياً بمعرفة 
ق)س( ،جـ  .

يجري تحويلاً هندسياً 
لشكل مرسوم بصعوبة .



٢45

  معرفة اإشارة
  ال�قتران وتوظيفها

في حل المتباينات

البحث في اإشارة 
ال�قتران الخطّي. 

يحّدد اإشارة ال�قتران 
الثابت، يجد اأصفار 
ال�قترانات الخطية 

بشكل صحيح دائماً، 
ويمثّل اإشارته على 
خط ال�أعداد،  يعبّر 
عن اإشارته بمتباينات 

صحيحة ، يحدد اإشارة 
اأي اقتران خطي من 
خلال منحناه البياني، 
يربط بين اإشارة ال�قتران 
الخطي وتمثيله البياني.

يحدد اإشارة ال�قتران 
الثابت، يجد اأصفار 
ال�قترانات الخطية 

بشكل صحيح دائماً، 
ويمثّل اإشارته على خّط 
ال�أعداد، غالباً ما  يعبّر 
عن اإشارته بشكل متباينة 
صحيحة، يوّضح اإشارة 
اأي اقتران خطي من 
خلال منحناه البياني، 
يربط اأحياناً بين اإشارة 
ال�قتران الخطي وتمثيله 

البياني.

يحدد اإشارة ال�قتران 
الثابت، يجد اأصفار 

بعض ال�قترانات الخطية 
بشكل صحيح، ويخطئ 
في التعبير عن  اإشارته 
على شكل متباينة، 

يستطيع توضيح اإشارة 
بعض ال�قترانات الخطية 
من خلال منحنياتها 

البيانية. 

نادراً ما يحّدد اإشارة 
ال�قتران الثابت، يجد 

صعوبة في اإيجاد 
اأصفارال�قترانات الخطيّة .

البحث في اإشارة 
ال�قتران التربيعّي. 

يجد اأصفار ال�قتران 
التربيعي)اإن ُوجدت(/ 

ويحّدد اإشارته 
على خط ال�أعداد  
بال�ستفادة من اإشارة 
معامل س٢، يكتب 

اإشارة ال�قتران التربيعي 
على شكل متباينة، 

يربط بين اإشارة ال�قتران 
التربيعي ومميز العبارة 
التربيعية المرافقة، يجد 
اإشارة اقتران تربيعي 

ممثلاً  بيانياً.

يجد اأصفار ال�قتران 
التربيعي)اإن ُوجدت(، 

ويحدد اشارته على خط 
ال�أعداد  بال�ستفادة 

من اإشارة معامل س٢، 
يكتب اإشارة ال�قتران 
التربيعي على شكل 

متباينة، يربط اأحيانا بين 
اإشارة ال�قتران التربيعي 
ومميز العبارة التربيعية 
المرافقة، يجد اإشارة 
اقتران تربيعي ممثلاً  

بيانياً.

يجد اأصفار ال�قتران 
التربيعي بصعوبة، ويحدد 

اإشارتها على خط 
ال�أعداد بالتعويض غالباً 
، يحاول كتابة  اإشارة 
ال�قتران التربيعي على 

شكل متباينة . 

يخطئ في معظم ال�أحيان  
في اإيجاد اأصفار ال�قتران 

التربيعي. .
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بحث اإشارة ال�قتران 
النسبي.

يتعرف ال�قتران النسبي 
ويعطي اأمثلة عليه، 
يحدد اإشارته مستثنياً 
اأصفار المقام، ويمثلها 
على خط ال�أعداد، 
يكتب اإشارته على 

شكل متباينات.

يتعرف ال�قتران النسبي، 
ويعطي اأمثلة عليه، 
يحدد اشارته مستثنياً 
اأصفار المقام، ويحاول 

تمثيلها على خط 
ال�أعداد، يكتب اإشارته 
على شكل متباينات مع 

بعض ال�أخطاء.

يتعرف ال�قتران النسبي 
ويميزه، يحدد اشارته 

دون ال�نتباه اإلى اأصفار 
المقام، ويحاول تمثيلها 
على خّط ال�أعداد، ل� 

يكتب اإشارته على شكل 
متباينات.

يجد صعوبة في تحديد 
اإشارة ال�قتران النسبي.

حّل المتباينات 
الخطيّة والتربيعيّة .

 يحل المتباينة الخطية 
مستفيداً من خصائص 
التباين، واإشارة ال�قتران 

الخطي،  يمثل 
مجموعة حلّها على 
خّط ال�أعداد. يحل 

المتباينة التربيعية خلال 
توظيف اإشارة ال�قتران 

التربيعي، يكتب 
مجموعة الحل على 
شكل متباينة اأو فترة 

بدقة، ويمثّلها على خّط 
ال�أعداد.

يحل المتباينة الخطية 
مستفيداً من خصائص 
التباين، واإشارة ال�قتران 
الخطي، يمثل مجموعة 

حلها على خط 
ال�أعداد. يحل الكثير 
من المتباينات التربيعية 
من خلال توظيف اإشارة 
ال�قتران التربيعي، يكتب 

مجموعة الحل على 
شكل متباينة اأو فترة.

يحاول حل المتباينة 
الخطية، يجد صعوبة 

في تحديد مجموعة حل 
المتباينة التربيعية.

يتعرف اإلى المتباينة الخطية  
والتربيعية،  ول� يستطيع 

حلها. 
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 ال�حاطة
 بال�قترانات
 متعددة
القاعدة

التعرّف اإلى 
اقترانات  
متعددة 
القاعدة.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة، يعطي اأمثلة متنوعة 
ل�قترانات متعددة القاعدة ، 

يكوّن جدول�ّ يحوي قيم س ، 
ق)س( بناء على قواعد اقتران 
متعدد القاعدة، ويمثله بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة، يعطي بعض ال�أمثلة 
ل�قترانات متعددة القاعدة، 

يخطئ اأحياناً في اإيجاد صورة 
نقطة تحت تاأثير قاعدة اقتران 
متعدد القاعدة، ويحاول تمثيله 

بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة، ل� يعطي اأمثلة 
عليه، غالباً ما يخطئ في 

ايجاد صورة نقطة تحت تاأثير 
قاعدة اقتران متعدد القاعدة، 

ول� يستطيع تمثيله بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة، ولكن يخطئ في 
اإيجاد صورة نقطة بتاأثيره.

التعرف اإلى 
اقتران القيمة 
المطلقة. 

يتعرّف رمز وقاعدة اقتران 
القيمة المطلقة ، يجد صور 
العناصر تحت تاأثيره بدقة ، 
يعيد  كتابته كاقتران متعدد 
القاعدة بدقة، ويمثله بيانياً. 
يكتب قاعدة اقتران ممثل بيانياً

يتعرّف رمز وقاعدة اقتران 
القيمة المطلقة ، يجد صور 
العناصر تحت تاأثيره بدقة، 
يحاول اإعادة  كتابة ال�قتران 
كمتعدد قاعدة ويمثله بيانياُ. 
يحاول اإيجاد قاعدة اقتران 

ممثل بيانياً.

يتعرف رمز وقاعدة اقتران 
القيمة المطلقة، يجد 
صعوبة في تحديد صور 

العناصر تحت تاأثيره بدقة. 

ل� يستطيع اإعادة تعريفه، اأو 
تمثيله بيانياً.

التعرّف اإلى 
اقتران اأكبر 

عدد صحيح 
ل�قتران 
خطي.

يتعرّف صورته العامة، يحل 
المعادل�ت التي تتضّمن ذلك 
ال�قتران بمهارة، يعيد تعريفه 

كاقتران متعدد القاعدة بدقة، يمثله 
على شكل منحنى سلمي، يتعرف 

العلاقة بين ]س] ،]-س].

يتعرّف صورته العامة، يجد صور 
قيم تحت تاأثيره بشكل صحيح، 

يعيد تعريفه كاقتران متعّدد 
القاعدة  بدقة غالباً، يمثّله على 
شكل منحنى سلمي، يتعرّف 
العلاقة بين ]س] ،  ]-س].

يتعرّف صورته العامة، 
يحل معادل�ت تتضّمن 
ذلك ال�قتران اأحيانا . 
يجد صعوبة في اإعادة 

تعريفه .

يتعرف رمزه، طول الدرجة  
يجد بصعوبة صور بعض 

العناصر بتاأثيره.
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 التعرف اإلى
 ال�قتران
ال�أّسي

 التعريف
 بال�قتران
  ال�أّسي.

يعرف ال�قتران ال�أّسي بدقة، 
يتعرف مجاله ومداه ونقطة 

تقاطعه مع الصادات وتزايده اأو 
تناقصه، يتعرف العدد النيبيري 

وال�قتران ال�أسي الطبيعي .

يعرف ال�قتران ال�أسي بدقة، 
يتعرف مجاله ومداه ونقطة 

تقاطعه مع الصادات، يخطئ 
في بحث تزايده اأو تناقصه، 

يتعرّف العدد النيبيري 
وال�قتران ال�أسي الطبيعي. 

يعرّف ال�قتران ال�أسي ، 
يتعرف مجاله ومداه غالباً 
، يخطئ في اإيجاد نقاط 
تقاطعه مع الصادات، اأو 
بحث تزايده وتناقصه، 
ل� يتعرف العدد النيبيري 
وال�قتران ال�أسي الطبيعي. 

يعطي اأمثلة على اقتران 
اأسي، اأسي طبيعي ، يحفظ 

قيمة العدد النيبيري.

تمثيل ال�قتران 
ال�أسي ق)س( 

= اأس  بيانياً

يمثل ال�قتران ال�أسي من 
خلال تكوين جدول لقيم س 
، ق)س( المناظرة، يلاحظ 

العلاقة بين منحنيي اأس عندما    
اأ<١ ، ٠>اأ>١ عند 

تمثيلهما.

 يوظف التحويلات الهندسية 
لرسم منحنيات اأسيّة اأخرى 
ليست على الصورة العامة. 

يمثل ال�قتران ال�أسي خلال 
تكوين جدول  لقيم س، 
ق)س( المناظرة، يلاحظ 

العلاقة بين منحنيي اأس عندما 
اأ<١ ، ٠>اأ>١ عند 

تمثيلهما 

يوظّف التحويلات الهندسية 
اأحياناً لرسم منحنيات اأسيّة 
اأخرى ليست على الصورة 

العامة. 

يمثل ال�قتران ال�أسي 
خلال تكوين جدول  لقيم 
س، ق)س( المناظرة، غير 
قادر على ربط العلاقة بين 
منحنيي اأس عندما اأ<١ ، 
٠>اأ>١ عند تمثيلهما . 

يكوّن جدول�ً لقيم س ، 
ق)س( المناظرة، يجد 
بعض قيم ق)س(. 
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 التعرف الى
 ال�قتران

اللوغاريتمي

التعريف 
بال�قتران  
اللوغريتمي

يعرّف ال�قتران اللوغاريتمي 
بدقة، يتعرف مجاله ومداه 

ونقطة تقاطعه مع الصادات، 
وتزايده اأو تناقصه، يتعرف 

العلاقة بين ال�قترانين ال�أسي 
واللوغريتمي من خلال اإيجاد  
صور قيم س في كلٍّ منهما ، 
يتعرف العلاقة بين ال�قتراني 

ال�أسي واللوغريتمي.

يعرّف ال�قتران اللوغاريتمي 
بدقة، يتعرف مجاله ومداه 
ونقطة تقاطعه مع الصادات 

، يخطئ في بحث  تزايده اأو 
تناقصه، يجد  غالباً صور اأي 
عناصر تحت تاأثيره، يتعرف 
العلاقة بين ال�قترانين ال�أسي 

واللوغريتمي.

يعرف ال�قتران اللوغاريتمي 
، يتعرف مجاله ونقطة 
تقاطعه مع الصادات ، 
يخطئ في بحث  تزايده 
اأو تناقصه، يجد صور 
بعض العناصر تحت 

تاأثيره.

يفرق اأحياناً بين ال�قترانين 
من خلال قاعدة كّل 

منهما.

 التمثيل البياني للاقتران

 اللوغاريتمي

يمثّل منحنى ال�قتران 

اللوغاريتمي خلال 

تكوين جدول، يلاحظ 

العلاقة بين منحنيي لوس 

للاأساس اأ عندما: اأ<١ 

، ٠>اأ>١ يوظف 

التحويلات الهندسية 

لرسم منحنيات ذات 

علاقة، يرسم منحنى 

اقتران لوس للاأساس ه 

يمثّل منحنى ال�قتران 

اللوغاريتمي خلال 

تكوين جدول، يلاحظ 

العلاقة بين منحنيي لوس 

للاأساس اأ عندما: اأ<١ ، 

٠>اأ>١، يوظّف غالباً 

التحويلات الهندسية لرسم 

منحنيات ذات علاقة، 

يرسم منحنى اقتران لوس 

للاأساس ه .

يمثل منحنى ال�قتران 

اللوغاريتمي خلال 

تكوين جدول، 

ل� يلاحظ العلاقة 

بين منحنيي لوس 

للاأساس اأ عندما: 

اأ<١ ، ٠>اأ>١، 

يحاول توظيف 

التحويلات الهندسية 

لرسم منحنيات ذات 

علاقة.

يكوّن جدول�ً لبعض 

قيم س ، ق)س( 

المناظرة، يمثل بعض 

النقاط )س، ق)س(( 

على المستوى 

الديكارتي.
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مفهوم ال�قترانات المثلثيّة ال�قترانات المثلثية

والعلاقة بينها.

يتعرّف اإلى ال�قترانات 

المثلثية اإذا قطع ضلع 

انتهاء الزاوية دائرة 

الوحدة،. ويحدد زاوية 

سناد لزاوية معلومة،  ال�إ

ويوظّفها في اإيجاد  

ال�قترانات الدائرية 

لقياسها، ويحدد اإشارة 

ال�قتران الدائري للزاوية  

من خلال تحديد الربع 

الذي تقع فيه.

يتعرّف اإلى ال�قترانات 

المثلثية اإذا قطع ضلع 

انتهاء الزاوية دائرة 

الوحدة،. ويحدد زاوية 

سناد لزاوية معلومة،  ال�إ

ويوظّفها في اإيجاد  

ال�قترانات الدائرية 

لقياسها. يخطئ اأحياناُ 

في تحديد اإشارة ال�قتران 

الدائري للزاوية خلال 

تحديد الربع الموجودة 

فيه. 

يتعرّف اإلى ال�قترانات 

الدائرية اإذا قطع ضلع 

انتهاء الزاوية  دائرة 

الوحدة. يجد صعوبة  

في تحديد  زاوية 

سناد لزاوية معلومة.  ال�إ

يتعرف اإلى ال�قترانات 

الدائرية اإذا قطع ضلع 

انتهاء الزاوية المحاور.

تمثيل ال�قترانات الدائرية 

والتعرف اإلى خصائصها.

يمثّل ال�قترانات الدائرية 
ال�أساسية،  يصف 
العلاقة بين اقتراني 

الجيب وجيب التمام، 
ويعرّف السعة والدورة 
والمجال والمدى 

للاقتران من منحناه، 
ويستخدم التحويلات 
الهندسية في تمثيله. 

كما يستخدم خصائص 
ال�قتران في اإيجاد قاعدته 

وتمثيله.

يمثّل ال�قترانات الدائرية 

ال�أساسية،  يجد صعوبة 

في وصف العلاقة بين 

اقتراني الجيب وجيب 

التمام، ويعرّف السعة 

والدورة والمجال والمدى 

للاقتران من منحناه، 

ويستخدم التحويلات 

الهندسية في تمثيله. 

يمثّل ال�قترانات 

الدائرية ال�أساسية، 

ل� يستطيع وصف 

العلاقة بين اقتراني 

الجيب وجيب التمام، 

ويعرّف السعة والدورة 

والمجال والمدى 

لبعض ال�قترانات 

المرسومة.  

يتعرف اإلى شكل 

منحنى  ال�قترانات 

الدائرية ال�أساسية.
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المعادل�ت 

والمتطابقات 

المثلثية

يعرّف مفهوم المعادلة حل المعادلة المثلثيّة
المثلثية، والمقصود بحل 
المعادلة، ويحل معادل�ت 
مثلثية تشمل معادل�ت 
خطية، واأخرى تربيعية، 

كما يستطيع اإيجاد جميع 
الحلول الممكنة.

يعرّف مفهوم المعادلة 
المثلثية، والمقصود بحل 
المعادلة، ويحل معادل�ت 
مثلثية تشمل معادل�ت 
خطية، يجد صعوبة في 

حل معادل�ت  تربيعية، كما 
يستطيع اإيجاد بعض الحلول.  

يعرّف مفهوم المعادلة 

المثلثيةـ  والمقصود 

بحل المعادلة ، 

ويحل معادل�ت مثلثية 

بسيطة ويجد بعضاً 

من حلولها.

يعرف مفهوم المعادلة 

المثلثية، ويحاول اإجراء 

بعض الخطوات لحل 

البسيطة منها.  

يميّز بين المتطابقة المتطابقات المثلثيّة 
المثلثية والمعادلة 

المثلثية، كما يعرف 
المتطابقات ال�أساسية 
ويوظفهما في اإثبات 
متطابقات اأخرى، اأو 
اإيجاد اقترانات مثلثية 

لزوايا مختلفة. 

يميّز غالباً بين المتطابقة 
المثلثية والمعادلة المثلثية، 
كما يعرف المتطابقات 
ال�أساسية ويوظفهما في 

اإثبات متطابقات اأخرى  
اإيجاد اقترانات  بسيطة، اأو
مثلثية لبعض الزوايا . 

يصعب التمييز بين 

المتطابقة المثلثية 

والمعادلة المثلثية، 

ويجد صعوبة 

في اإثبات صحة 

متطابقات مثلثية . 

يخلط غالباً بين 

المتطابقة والمعادلة 

المثلثية. 

الوعي بال�أهميّة ال�قتصادية معرفة ال�أسهم

للاأسهم التجاريّة. 

يتعرف مفهوم ال�أسهم، 

وكيفية ال�كتتاب 

للشركات، يعي اأهمية 

اإنشاء شركات مساهمة 

وطنية تمهيداً للاستقلال 

ال�قتصادي، لديه علم 

بوجود بورصة فلسطين.   

يتعرف مفهوم ال�أسهم، 

وكيفية ال�كتتاب 

للشركات، يعي اأهمية 

اإنشاء شركات مساهمة 

وطنية تمهيداً للاستقلال 

ال�قتصادي ، غالباً ما 

يعرف عن البورصة .  

لديه معرفة قليلة عن 

ال�أسهم والشركات، 

وكيفية طرح ال�أسهم. 

 ل� يعرف المقصود

بال�أسهم واستخداماتها.
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حساب القيمة ال�سمية 
والمالية للسهم الواحد.

يميّز بين القيمة ال�سمية 
للسهم والقيمة التجارية 
، يحسب ربح المساهم 
بحسب عدد اأسهمه في 
الشركة، ويحسب القيمة 
الحالية للاأسهم  حسب 

معطيات المساألة.

يميز بين القيمة ال�سمية 
للسهم والقيمة التجارية، 
ويحسب القيمة الحالية 
للاأسهم حسب معطيات 
المساألة، يحسب غالباً 

ربح المساهم بحسب عدد 
اأسهمه في الشركة في بعض 

المواقف التجارية.

يحسب اأحياناً الربح 
الحاصل من ال�أسهم  
من خلال معلوماته 
عن الربح البسيط.

ل� يعرف حساب ربح 
المساهم في شركٍة ما.

الوعي بمفهوم السندات معرفة السندات
واأهميتها في السوق.

يتعرف مفهوم السند 
والحاجة له من قبل 
الحكومة اأو الشركة، 
كما يعرف الفرق 

ال�قتصادي بين مفهوم 
السند والسهم من حيث 
الملكية، لديه اطلاع 

على سندات من خلال 
لكترونية. الصفحات ال�إ

يتعرف مفهوم السند 
والحاجة له من قبل 

الحكومة اأو الشركة، كما 
يعرف الفرق ال�قتصادي 
بين مفهوم السند والسهم 

من حيث الملكية .

قليلا ما يفرق بين 
السند والسهم من 
حيث اهميتهما،  
وطريقة حساب الربح 

منهما.

قليلاً ما يفرّق بين 
السهم والسند.

حساب القيمة 
ال�سميّة والتجاريّة  
للسندات والربح. 

يميّز بين القيمة ال�سمية 
للسند والقيمة التجارية 
له، يحسب الربح الناتج 
عن بيع السندات، يمكنه 
استخدام برامج حاسوبية 

لحساب ال�أرباح. 

يميّز بين القيمة ال�سمية 
للسند والقيمة التجارية له، 

يحسب الربح الناتج عن بيع 
السندات.

يميّز بين القيمة ال�سمية 
للسند والقيمة التجارية 
له، يخطئ في حساب 
قيمة ال�أرباح حسب 
معطيات المساألة.

يصعب عليه حساب 
الربح الناتج من 

السندات.
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الوعي باأهميّة التامين معرفة التاأمين
في الحياة.

يدرك اأهمية التاأمين في 
حياتنا  حفاظاً على 

ال�أشخاص والعقارات، 
يعرف الكثير من اأنواع 
التاأمينات  والشروط 

المكتوبة في العقد، يفسر 
عقد التاأمين وشروطه.

يعرف الكثير من اأنواع 
من التاأمينات  والشروط 

المكتوبة في العقد، غالباً ما 
يعرف شروط التاأمين. 

يعرف بعض اأنواع 
التاأمين وخاصة تاأمين 

السيارات.

فكرته عن التامين 
واأهميته غير واضحة.

حساب الربح اأو 
الخسارة من عقد 

التامين. 

يحسب ربح الشركة 
المؤمنة او خسارتها من 
خلال شروط العقد، 
يعرف مفهوم ال�قساط 
الشهرية اأو السنوية. 

يحسب الربح  اأو الخسارة 
في  بعض حال�ت التاأمين 

على السيارات  حسب عقد 
التاأمين. 

يحسب الربح اأو 
الخسارة في حال�ت 
قليلة مباشرة  حسب 

عقد التاأمين. 

ليس لديه القدرة على 
حساب الربح للشخص 
اأو الشركة حسب عقد 

التاأمين.

 حل
المشكلات

فهم المسائل 
الجبريّة.

يفهم المسائل في 
مختلف الموضوعات 
الجبرية التي تمت 
دراستها، ويستخرج 

المعطيات والمطلوب، 
ثم يعبّر عن المساألة 
بنموذج عند الحاجة.

يفهم المسائل المتعلقة 
بالرياضيات المالية 
وال�قترانات ال�أسيّة 

واللوغاريتمية، يواجه صعوبة 
في حل المعادل�ت المثلثية 

والمتباينات التربيعية. 
يستطيع استخراج المعطيات 

والمطلوب، ثم التعبير 
عن المساألة بنموذج عند 

الحاجة.

يفهم المسائل المتعلقة 
بالرياضيات الماليّة، 

ويواجه صعوبة في حل 
المعادل�ت المثلثية 
والمتباينات التربيعية، 

وحل المسائل المتعلقة 
بال�قترانات ال�أسيّة 
واللوغاريتمية.  

قراءة المسائل في 
مختلف الموضوعات، 
واستخراج المعطيات 

والمطلوب اأحياناً.
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يستحضر الخبرات تنفيذ الحل 
السابقة : مفاهيم 
تعميمات وغيرها، 
والربط بينها وبين 

المعطيات والمطلوب، 
يكوّن ال�قتران اأو 

المعادل�ت اأو المتباينة 
اللازمة للحل. يحّل 

المعادل�ت والمتباينات 
الناتجة ببراعة. يحسب 

الربح الناتج عن 
ال�أسهم والسندات 

والتاأمين.

يستحضر الخبرات السابقة 
: مفاهيم تعميمات وغيرها 
والربط بينها والمعطيات 
والمطلوب يكًون ال�قتران 
اأو المعادل�ت اأو المتباينة 

اللازمة للحل . يحل بعض 
المعادل�ت والمتباينات 
الناتجة . يحسب الربح 

الناتج عن ال�أسهم والسندات 
ويجد صعوبة في اإيجاد ربح 

اأو خسارة طرفي التاأمين.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة ، يحاول 

الربط بين المعطيات 
والمطلوب، يكوّن بعض 
ال�قتران اأو المعادل�ت 
اأو المتباينات اللازمة 

للحل . يخطئ في حل 
المعادل�ت والمتباينات 
الناتجة. يحسب الربح 

الناتج عن ال�أسهم 
والسندات والتاأمين.

تنقصه الخبرات السابقة، 
ول� يستطيع التوصل 
للاقتران المطلوب.

جابة. يجري خطوات منطقيّة التوّصل للاإ
مبنيّة على اأساس 

علمّي، يفحص دقة 
الناتج، ويفحص معقوليّة 
جابة ويقنع ذاته بها. ال�إ

يجري معظم الخطوات، 
ويحاول التحقق من  

جابة. معقوليّة ال�إ

ُيجري بصعوبة بعض 
الخطوات، ول� يتوّصل 

الى الحل غالباً.

ل� يستطيع الحل، اأو 
الحكم على صحة 

اإجابته. 



٢55

حصاء  ال�إ
وال�حتمال

الوعي بمفهوم 
ال�رتباط 

الخطي بين 
متغيرين 
وحسابه

يمثّل العلاقة بين  )شكل ال�نتشار(
متغيرين هندسيا، يفسر 

المدلول الهندسي 
للارتباط من خلال 
شكل ال�نتشار، 

ويحكم من خلاله على 
قوة العلاقة، يصنّف 
العلاقة الخطية بين 

متغيرين اإلى مستويات 
عدة حسب القوة.

يمثل العلاقة بين متغيرين 
هندسياً، لديه القدرة على 
قراءة شكل ال�نتشار ويحدد 
نوع العلاقة بين متغيرين من 

خلال التمثيل الهندسي.

يمثل العلاقة بين 
متغيرين في المستوى 
على شكل نقاط ، 
ويعجز  عن وصف 

العلاقة بين المتغيرين 
من حيث قوتها.

يمثل النقط في 
المستوى.

حساب معاملي ارتباط 
بيرسون وسبيرمان

يحسب معامل ارتباط 
سبيرمان بدقة، يحدد رتب 

المتغيرين ويجد معامل ارتباط 
سبيرمان، يقارن عددياً بين 
المعاملين، ويفسر لماذا 
يكون معامل بيرسون اأدّق 

من سبيرمان، يتحّقق من دقة 
الحل من خلال حدود معامل 
ال�رتباط، يعي اأهمية ال�رتباط 

في الحياة ال�قتصادية.

يحسب معامل ارتباط 
بيرسون في معظم 

العمليات ال�حصائيّة، 
يحدد رتب المتغيرين 

ويحسب  معامل 
ارتباط سبيرمان ، 
يقارن عددياً بين 
المعاملين، يمكنه 
التحقق من صحة 
الجواب في بعض 

الحال�ت. 

يحسب معامل ارتباط 
سبيرمان لبعض 

المتغيرات التي قيمها 
عددية، ويجد صعوبة 
في حساب معامل 
بيرسون  بسبب عدم 
حفظ القانون وعدم 
القدرة على حساب 
المقاييس ال�حصائية 

اللازمة.

يجد رتب بعض 
المتغيرات بصعوبة.
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يحسب معادلة ال�نحدار) معادلة  التنبّؤ 
التنبؤ( ص = اأ س + ب 
، ويستخدمها في التنبؤ 
بقيمة احد المتغيرين اإذا 
علم المتغير ال�آخر، يقدر 
اهمية التنبؤ في التخطيط 

ال�قتصادي الوطني، يستطيع 
حساب الخطاأ في التنبؤ.

يحسب معادلة 
ال�نحدار )التنبؤ(  
ص = اأ س + ب 
، ويستخدمها في 
التنبؤ بقيمة احد 
المتغيرين اإذا علم 
المتغير ال�آخر. 

يجد صعوبة في حساب 
معادلة ال�نحدار) التنبؤ(، 

ويخلط بين معامل 
ال�رتباط وقيم اأ في 

المعادلة ص = اأ س + ب 
ويخطئ في التنبؤ بقيمة 
اأحد المتغيرين اإذا علم 

ال�آخر. 

يخطئ في كتابة  معادلة 
ال�نحدار.

توظيف مبداأ العّد في معرفة مبداأ العد
سياقات حياتيّة. 

يقدر  اأهمية مبداأ العد في 
تحديد عدد طرق ال�ختيار، 

يوظّف مبداأ العّد في 
مواقف حياتية، يفّسر عدد 
اأرقام الهواتف الكبيرة وعدم 
تشابهها بمقابل ال�رقام 

المستخدمة.  لديه القدرة 
على اإيجاد المضروب ل�أي 

عدد طبيعي بدقة. 

يعرف اأهمية مبداأ 
العّد في تحديد 

عدد طرق ال�ختيار، 
يوظف مبداأ العّد 
في بعض المواقف 
الحياتية، يجد 
مضروب معظم 

ال�أعداد . 

يحسب عدد 
ال�ختيارات ضمن مبداأ 

العّد لحال�ت قليلة 
وعددية،  يجد مضروب 

ال�أعداد الصغيرة. 

ليس لديه القدرة على 
اإيجاد قيم المضروب 

لبعض ال�أعداد.
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حساب طرق العّد 
المختلفة بترتيب ودون 

ترتيب. 

يطبق قانوني التباديل 
والتوافيق ، يدرك الفرق 
بين التباديل والتوافيق 

في المسائل الكلامية، 
يفهم العلاقة بين التباديل 
والتوافيق. يحل معادل�ت 
فيها مضروب، اأو تباديل، 

اأو توافيق بدقة.
يبسط مقادير جبرية 

تحوي مضروباً.

يطبق قانوني التباديل 
والتوافيق ، ويميز 
بينهما عددياً، 

يخطئ في بعض 
ال�أحيان في تحديد 
عدد ال�ختيارات 

في المساألة )توافيق 
اأو تباديل(، غالبا ما 
يحّل معادل�ت فيها 
مضروب اأو تباديل 

وتوافيق. 

يخلط في بعض 
الحال�ت بين قانوني 
التباديل والتوافيق ول� 
يعرف الفرق بينهما 
عددياً، يحل بعض 
المعادل�ت التي فيها 
مضروب اأو تباديل 

وتوافيق. 

يخطئ في حساب قيم 
التباديل والتوافيق حسب 

القانون.

ال�لمام بنظرية 
ذات الحدين

توظيف نظرية ذات 
الحدين في اإيجاد مفكوك: 

)س + ص (ن

يعي اأهمية نظرية ذات 
الحدين في اإيجاد الحدود 
الجبرية لمفكوك )س + 
ص ( ن ، يدرك العلاقة 
بين ن ، وعدد الحدود 
واأسس كّل حّد جبرّي 

، يربط بين قيمة التوافيق 
ورتبة الحد الجبري، يجد 

الحد العام الرائي في 
المفكوك ويحدد الحد 

ال�أوسط فيه.

يجد الحدود الجبرية 
لمفكوك )س + 
ص ( ن حيث ن 
عدد اأقل من 5 

مستخدماً القانون، 
غالباً ما يربط بين 

عدد الحدود الجبرية 
وال�أس ن،  يجد 
الحد ال�أوسط اإذا 
كان عدد الحدود 

فردياً فقط.

نادراً ما يجد حدود 
مفكوك: 

)س + ص (ن عندما: 
ن= ٢

ولديه مشكلة في 
تحديد الحد ال�أوسط 

واإيجاد قيمته.

ليس لديه القدرة على 
تحديد عدد حدود 
مفكوك مقدار جبرّي.
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تبسيط مقادير اأسيّة 
باستخدام نظريّة ذات 

الحّدين.

يوظّف نظرية ذات 
الحدين في تبسيط 
مقادير عددية  واأسيّة 
مثل)٠.٩٩(4 ، دون 
استخدام ال�آلة الحاسبة.

في كثير من ال�أحيان 
يكون قادراً على 

تبسيط مقادير عددية 
دون اآلة حاسبة.

قليلاً ما يحسب مقادير 
اأسية باستخدام نظرية 

ذات الحدين.

يصعب عليه حساب 
المقادير العددية 

باستخدام نظرية ذات 
الحدين.

يضع مخططاً لفهم العلاقة فهم المساألة حل المشكلات
بين متغيرين هندسياً؛ 
تمهيداً لتمثيلها في 

المستوى، ويتاأمل في ِقَيم 
المتغيرين.  

يمثل العلاقة بين 
متغيرين هندسياً؛ تمهيداً 

لدراستها. 

يمثّل بعض ال�أزواج 
المرتبة التي تمثّل 

قيم المتغيرين المراد 
دراستهما.  

يجد صعوبة في فهم 
المطلوب. 

الربط الجبري  للعلاقة التخطيط للحل
الممثلة هندسياً بين 

المتغيرين.  تفسير الشكل 
الممثل للعلاقة بناء على 
القيمة الجبرية  لمعامل 

ال�رتباط ، واإيجاد معادلة 
التنبؤ .

غالباً ما يربط جبرياً  
للعلاقة الممثلة هندسياً 
بين بعض المتغيرات 

من خلال تقدير معامل 
ال�رتباط .  

يكتفي بالتمثيل البياني  
لِقيم المتغيرين، ول� 

يستطيع الربط هندسياً 
وجبرياً. 

يجد صعوبة في معرفة 
القوانين اللازمة للحل.
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يجد معاملي بيرسون التوصل للحل
وسبيرمان بين المتغيرين، 
ويقارن بينهما، ويفّسر نوع 
العلاقة جبرياً، ويربط مدى 
التوافق بين شكل ال�نتشار 

وقيم معامل ال�رتباط 
الناتجة ، ولديه القدرة على 
التحّقق من دقة وصحة 

الحل.

يجد معاملي بيرسون 
وسبيرمان بين المتغيرين  
في كثير من الحال�ت، 

ويقارن بينهما. 

يجد معاملي بيرسون 
وسبيرمان بين 

المتغيرين  لبعض 
المسائل، وليس لديه 
القدرة على التحقق 

من دقة الحل .

يخطئ غالباً في تحديد 
معامل ال�رتباط. 

سة
ند

اله
   

   
   

   
   

   
   

التعرف الى مفهوم 
الزاوية الموجهة 

وقياسها

الزاوية الموّجهة  في 
الوضع القياسي. 

يتعرّف الزاوية الموجهة 
باعتبارها ناتجة من 

دوران، ويحدد الربع الذي 
يقع فيه ضلع انتهائها، 
ويتعرف الزوايا الربعية، 
كما يميّز مفهوم الزاوية 
الموجبة والزاوية السالبة 

في المستوى. ويجد زوايا 
مكافئة موجبة واأخرى 
سالبة لزاوية معطاة.

يعرف الزاوية الموجهة 
باعتبارها ناتجة من 

دوران، ويحّدد الربع الذي 
يقع فيه ضلع انتهائها، 

ويميّز مفهوم الزاوية 
الموجبة والزاوية السالبة 
في المستوى. ويعرف 
الزوايا الربعية، ويجد 

زوايا مكافئة موجبة لزاوية 
معطاة، ويجد صعوبة في 
اإيجاد زوايا سالبة  مكافئة 

.

يعرف الزاوية الموجهة 
باعتبارها زاوية دوران، 
ويحدد الربع الذي 

يقع فيه ضلع انتهائها، 
ويخلط بين مفهومي 
الزاوية الموجبة والزاوية 
السالبة في المستوى. 
يعطي بعض الزوايا 

المكافئة.

يصعب تحديد الزاوية 
الموجهة وضلع 

ال�نتهاء لها.
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القياس الستيني 
والدائري.

يميّز الراديان والزاوية نصف 
القطرية، ويعرف القياس 
الستيني والقياس الدائري 
للزاوية، ويحوّل من القياس 

الستيني اإلى القياس 
الدائري وبالعكس، ويعطي 

زوايا مكافئة بالقياسين 
الستيني والدائري لزاوية 

معلومة. 

يميز الراديان والزاوية 
نصف القطرية، ويعرف 
القياس الستيني والقياس 
الدائري للزاوية ، ويحول 
في كثير من ال�أحيان 

من القياس الستيني اإلى 
القياس الدائري وبالعكس.

يعرف القياس الستيني 
والقياس الدائري للزاوية 
، ويصعب التجويل  من 

القياس الستيني اإلى 
القياس الدائري. 

يعرف القياس الستيني 
للزاوية. .

ال�حاطة 
بال�نشاءات 

الهندسية

نشاءات  مفهوم ال�إ
الهندسية. 

يعرف المقصود 
نشاءات الهندسية،  بال�إ
ويستطيع تنصيف زاوية 
اأو قطعة مستقيمة، يقيم 
عموداً على قطعة مرسومة 
من نقطة عليها، ويرسم  
مثلثاً متساوي الساقين، 
وينشئ مضلعاً منتظماً. 

كما  يستطيع اإثبات بعٍض 
منها.

يعرف المقصود 
نشاءات الهندسية،  بال�إ
ويستطيع تنصيف زاوية 
اأو قطعة مستقيمة، 

يقيم عموداً على قطعة 
مرسومة، ويرسم  مثلثاً 

متساوي الساقين، وينشئ 
مربعاً وسداسياً منتظماً، 
ويجد صعوبات في 

اإثباتها. 

يستطيع تنصيف زاوية 
اأو قطعة مستقيمة، قليلاً 

ما يكون قادراً على 
اإقامة عمود على قطعة 
مرسومة من نقطة واقعة 

عليها. 

قليلاً ما يكون قادراً 
على تنصيف قطعة 

مستقيمة .

تطبيقات على 
نشاءات الهندسيّة. ال�إ

يوظف ال�نشاءات الهندسية 
في تمثيل الجذور الصّماء 
بشكل عام والعمليات 

الحسابية ال�أربع.

نشاءات  يوظّف ال�إ
الهندسية في تمثيل 

الجذور الصماء البسيطة 

3 فقط ،    ، 2 
وتمثيل عمليتي الجمع 

والطرح، ل� يستطيع تمثيل 
عمليتي الضرب والقسمة.

نشاءات  يوظّف ال�إ
الهندسية في تمثيل 

2 فقط،   الجذر  
وتمثيل عمليتي الجمع 
والطرح، ول� يستطيع 
تمثيل عمليتي الضرب 

والقسمة.

يستطيع تمثيل عمليتي 
الجمع والطرح فقط.
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التعرف الى تكافؤ 
ال�أشكال الهندسيّة

مفهوم تكافؤ ال�أشكال 
الهندسية.

يتعرف اإلى مفهوم تكافؤ 
ال�أشكال الهندسية، 

ويميّز التكافؤ عن التطابق 
والتشابه، ويعطي اأشكال�ً 

هندسية عدة مكافئة لشكٍل 
هندسّي معطى، ضمن 

شروط محددة.

يتعرّف اإلى مفهوم تكافؤ 
ال�أشكال الهندسية، 

ويميّز التكافؤ من التطابق 
والتشابه، ويعطى بعض 

ال�أشكال الهندسية 
المكافئة لشكل هندسّي 

معطى ضمن شروط 
محددة.

يتعرف اإلى مفهوم تكافؤ 
ال�أشكال الهندسية، 
يخلط بين  التكافؤ 
والتطابق والتشابه، 

ويعطي اأحد ال�أشكال 
الهندسية مكافئة لشكل 
هندسي معطى ضمن 

شروط محددة.

ل� يميز بين التكافؤ 
والتطابق والتشابه، 

ول� يستطيع اأن يعطي 
اأشكال�ً  هندسية 

مكافئة.

نظريّات تكافؤ ال�أشكال 
الهندسيّة.

يتعرّف اإلى نظريات 
تكافؤ ال�أشكال المشتركة 

بالقاعدة والمحصورة 
بين مستقيمين متوازيين 
: متوازيات ال�أضلاع ، 

متوازي اأضلاع ومستطيل، 
المستطيل والمثلث، مثلثان 

معاً. ويوظفها في حّل 
مسائل حياتية.

يتعرّف اإلى نظريات 
تكافؤ ال�أشكال المشتركة 

بالقاعدة والمحصورة 
بين مستقيمين متوازيين 
: متوازيات ال�أضلاع 
، متوازي اأضلاع 

ومستطيل، المستطيل 
والمثلث، مثلثان معاً. 

ويجد صعوبة في توظيفها 
في حل مسائل حياتية.

يتعرّف اإلى بعض 
نظريات تكافؤ ال�أشكال 

المشتركة بالقاعدة 
والمحصورة بين 

مستقيمين متوازيين 
: متوازيات ال�أضلاع 
، متوازي اأضلاع 

ومستطيل، المستطيل 
والمثلث، مثلثان معاً.

يخلط بين  نظريات 
تكافؤ ال�أشكال 

المشتركة بالقاعدة 
والمحصورة بين 

مستقيمين متوازيين.
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فهم المساألة حل المشكلات
والتخطيط للحل.

يقراأ المساألة ، يفهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 
العلمية، يصّمم نموذجاً اأو 
شكلاً تخطيطياً للمساألة ما 
اأمكن، يرسم خطة للحل.

يقراأ المساألة المعبّرة ، 
يفهم معاني الكلمات 
والمصطلحات العلمية، 
يخفق اأحياناً في تصميم 
نموذج اأو شكل للمساألة  

يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة المعبّرة 
عن المتباينة، ل� 

يفهم معاني الكلمات 
والمصطلحات العلمية 
بدقة ، يخفق غالباً 

في تصميم نموذج  اأو 
شكل   للمساألة ، 
يرسم خطة مشوشة 

للحل.

بصعوبة يقراأ المساألة ، 
وبصعوبة يفهم معانيها.

يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل.
المتعلقة بالمفاهيم  الهندسية 
نشاءات الهندسية، ينفذ  وال�إ
نشاء الهندسي المطلوب   ال�إ
بدقة عالية، ويراعي النواحي 

الجمالية في الشكل.

يستحضر الخبرات 
السابقة المتعلقة 

بالمفاهيم  الهندسية 
نشاءات الهندسية،  وال�إ
نشاء الهندسي  ينفذ ال�إ

المطلوب  بدرجة 
مقبولة،  ويراعي اأحياناً 
النواحي الجمالية في 

الشكل.

يستحضر بعض 
الخبرات السابقة 

المتعلقة بالمفاهيم  
نشاءات  الهندسية وال�إ
الهندسية، يحاول 

نشاء الهندسي  تنفيذ ال�إ
المطلوب  دون مراعاة 
النواحي الجمالية في 

الشكل.

يستحضر بعض 
الخبرات السابقة 

المتعلقة بالمفاهيم  
الهندسية.

يجري خطوات منطقية مبررة التوصل للحل
مبنيّة على اأساٍس علمّي، 
يتحّقق من دقة الناتج، 

جابة ويقنع  ويفحص معقولية ال�إ
ذاته بها.

يجري على ال�أغلب 
خطوات منطقية صحيحة 
، يحاول التحّقق من دقة 

حله.

يجري بصعوبة 
خطوات صحيحة، 
ل� يهتم بفحص دقة 

الناتج . 

ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته، اأو 
فحص معقوليّة حلّه.
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف العاشر الِمْهنّي
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 فهم التحويلات

 الهندسيّة :

 )ال�نعكاس

وال�نسحاب.(

يعرّف ال�نسحاب وال�نعكاس 

بدقة ، يكتب قاعدة انسحاب 

او انعكاس بال�عتماد على 

حداثيات، ُيجري  ملاحظة ال�إ

تحويلات هندسية على اأشكال 

هندسية بسيطة. يصف التحويل 

الهندسي ل�قتران قاعدته معطاة.

يعرّف ال�نسحاب 
وال�نعكاس بدقة ، يكتب 
قاعدة انسحاب او انعكاس 
بال�عتماد على ملاحظة 
حداثيات، يجري  ال�إ

تحويلات هندسية على 
اأشكال هندسية بسيطة. 
يواجه اأحياناً صعوبة في 
وصف التحويل الهندسي 

ل�قتران قاعدته معطاة.

يعرّف ال�نسحاب وال�نعكاس ، 

يخطئ اأحياناً في كتابة  قاعدة 

انسحاب اأو انعكاس بال�عتماد 

حداثيات،  على ملاحظة ال�إ

يجري تحويلات هندسية على 

اأشكال هندسية بسيطة. ل� 

يمكنه وصف التحويل الهندسي 

ل�قتران قاعدته معطاة.

يخلط في  تعريف 

ال�نعكاس 

وال�نسحاب.

 توظيف

 التحويلات

 الهندسية

 في تمثيل

ال�قترانات

يوظّف التحويلات الهندسية 

)ال�نعكاس وال�نسحاب( في 

تمثيل مجموعة جديدة من 

±جـ(،  ال�قترانات ، ق)س 

±جـ،-ق)س( بيانياً،  ق)س( 

بمعرفة ق)س( ،جـ ، بدقة، 

كما يمكنه رسم اقترانات 

تتضمن عدة تحويلات هندسية 

في اآٍن واحد. 

يوظّف التحويلات 
الهندسية )ال�نعكاس 

وال�نسحاب( في تمثيل 
مجموعة جديدة من 
± ال�قترانات : ق)س 
±جـ  جـ(، ق)س( 
،- ق)س(، ق)- س( 

بيانياً، بمعرفة ق)س( ،جـ 
. يجد صعوبة في تمثيل 
اقترانات تتضمن عدة 

تحويلات هندسية في اآن 
واحد.

يوظّف التحويلات الهندسية 

)ال�نعكاس وال�نسحاب( في 

تمثيل مجموعة جديدة من 

±جـ( ،  ال�قترانات : ق)س 

±جـ ، ويواجه صعوبة  ق)س( 

في تمثيل -ق)س(، ق)-س( 

بيانياّ، بمعرفة ق)س( ،جـ . 

يجري تحويلاً هندسياً 

لشكٍل مرسوم بصعوبة 

.
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 البحث في

 اإشارة ال�قتران

 الخطي

يحدد اإشارة ال�قتران الثابت، 

يجد اأصفار ال�قترانات الخطية 

بشكل صحيح دائماً، ويمثّل 

اإشارته على خط ال�أعداد،  يعبّر 

عن اإشارته بمتباينات صحيحة 

، يحدد اإشارة اأي اقتران خطي 

من خلال منحناه البياني، يربط 

بين اإشارة ال�قتران الخطي 

وتمثيله البياني.

يحدد اإشارة ال�قتران 
الثابت، يجد اأصفار 
ال�قترانات الخطية 

بشكل صحيح دائماً 
، ويمثل اإشارته على 

خط ال�أعداد، غالباً ما  
يعبّر عن اإشارته بشكل 

متباينة صحيحة ، 
يوضح اإشارة اأي اقتران 
خطي من خلال منحناه 
البياني ، يربط اأحياناً 
بين اإشارة ال�قتران 

الخطي وتمثيله البياني.

يحدد اإشارة ال�قتران الثابت، 

يجد اأصفار بعض ال�قترانات 

الخطية بشكل صحيح ، 

يخطئ في التعبير عن  اإشارته 

على شكل متباينة ، يستطيع 

توضيح اإشارة بعض ال�قترانات 

الخطية من خلال منحنياتها 

البيانية. 

نادراً ما يحدد اإشارة 

ال�قتران الثابت، يجد 

صعوبة في اإيجاد 

اأصفار ال�قترانات 

الخطية.

 البحث في

 اإشارة ال�قتران

التربيعي

يجد اأصفار ال�قتران التربيعي)اإن 

ُوجدت(، ويحدد اإشارته على 

خط ال�أعداد،  بال�ستفادة من 

اإشارة معامل س٢، يكتب اإشارة 

ال�قتران التربيعي على شكل 

متباينة، يربط بين اإشارة ال�قتران 

التربيعي ومميز العبارة التربيعية 

المرافقة، يجد اإشارة اقتران 

تربيعي ممثلاً  بيانياً.

يجد اأصفار ال�قتران 
التربيعي)اإن ُوجدت(، 

ويحدد اإشارته 
على خط ال�أعداد،  
بال�ستفادة من اإشارة 
معامل س٢، يكتب 

اإشارة ال�قتران التربيعي 
على شكل متباينة، 

يربط اأحياناً بين اإشارة 
ال�قتران التربيعي 

ومميز العبارة التربيعية 
المرافقة، يجد اإشارة 
اقتران تربيعي ممثلاً  

بيانياً.

يجد اأصفار ال�قتران التربيعي 

بصعوبة، ويحدد اإشارتها على 

خط ال�أعداد بالتعويض غالباً ، 

يحاول كتابة  اإشارة ال�قتران 

التربيعي على شكل متباينة.

يخطئ في معظم 

ال�أحيان  في اإيجاد 

اأصفار  ال�قتران 

التربيعي .
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 بحث اإشارة

ال�قتران النسبي

يتعرف ال�قتران ، يحدد اإشارته 

مستثنياً اأصفار المقام، ويمثلها 

على خط ال�أعداد، يكتب 

اإشارته على شكل متباينات.

يتعرف ال�قتران ، يحدد 
اإشارته مستثنياً اأصفار 

المقام، ويمثلها على خط 
ال�أعداد، يكتب اإشارته 
على شكل متباينات،مع 

بعض ال�أخطاء.

يتعرف ال�قتران النسبي ويميزه، 

يحدد اإشارته دون ال�نتباه اإلى 

اأصفار المقام، ويحاول تمثيلها 

على خط ال�أعداد، ل� يكتب 

اإشارته على شكل متباينات.

يجد صعوبة في 

تحديد اإشارة ال�قتران 

النسبي.

 حل المتباينات

 الخطية

والتربيعية

 يحل المتباينة الخطية مستفيداً 

من خصائص التباين، واإشارة 

ال�قتران الخطي،  يمثل 

مجموعة حلها على خط 

ال�عداد. يحل المتباينة التربيعية 

خلال توظيف اإشارة ال�قتران 

التربيعي ، يكتب مجموعة 

الحل على شكل متباينة اأو 

فترة بدقة ويمثلها على خط 

ال�أعداد.

يحل المتباينة الخطية 
مستفيداً من خصائص 
التباين، واإشارة ال�قتران 
الخطي، يمثل مجموعة 

حلها على خط 
ال�عداد. يحل الكثير 
من المتباينات التربيعية 
من خلال توظيف اإشارة 
ال�قتران التربيعي، يكتب 

مجموعة الحل على 
شكل متباينة اأو فترة.

يحاول حل المتباينة الخطية، 

يجد صعوبة في تحديد 

مجموعة حل المتباينة التربيعية 

.

يتعرف اإلى المتباينة 

الخطية  والتربيعية،  

ول� يستطيع حلها. 
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 التعرف اإلى
  اقترانات

متعددة القاعدة

يتعرف ال�قتران متعدد القاعدة 
، يعطي اأمثلة متنوعة ل�قترانات 
متعددة القاعدة ، يكوّن جدول�ً 

يحوي قيم س ، ق)س( 
بناء على قواعد اقتران متعدد 

القاعدة، ويمثله بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة، يعطي بعض 

ال�أمثلة ل�قترانات 
متعددة القاعدة، 

يخطئ اأحياناً في اإيجاد 
صورة نقطة تحت تاأثير 
قاعدة اقتران متعدد 
القاعدة، ويحاول 

تمثيله بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد القاعدة، 
ل� يعطي اأمثلة عليه، غالباً ما 
يخطئ في اإيجاد صورة نقطة 
تحت تاأثير قاعدة اقتران متعدد 
القاعدة، ول� يستطيع تمثيله 

بيانياً.

يتعرف ال�قتران متعدد 
القاعدة ، ولكنه 
يخطئ في اإيجاد 
صورة نقطة بتاأثيره..

 التعرف اإلى
 اقتران القيمة

المطلقة

يتعرف رمز وقاعدة اقتران القيمة 
المطلقة ، يجد صور العناصر تحت 
تاأثيره بدقة، يعيد  كتابته كاقتران 
متعدد القاعدة بدقة ويمثله بيانياً. 
يكتب قاعدة اقتران ممثل بيانياً.

يتعرف رمز وقاعدة اقتران 
القيمة المطلقة ، يجد صور 
العناصر تحت تاأثيره بدقة، 
يحاول اإعادة  كتابة ال�قتران 
كمتعدد قاعدة ويمثله بيانياً. 
يحاول اإيجاد قاعدة اقتران 

ممثل بيانياً.

يتعرف رمز وقاعدة اقتران 
القيمة المطلقة ، يجد 
صعوبة في تحديد صور 

العناصر تحت تاأثيره بدقة. 

ل�يستطيع اإعادة تعريفه 
اأو تمثيله بيانياً.
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 التعريف
 بال�قتران
ال�أسي

يعرّف ال�قتران ال�أسي بدقة، 
يتعرّف مجاله ومداه ونقطة تقاطعه 
مع الصادات، وتزايده اأو تناقصه، 
يتعرّف العدد النيبيري، وال�قتران 

ال�أسي الطبيعي .

يعرّف ال�قتران ال�أسي بدقة، 
يتعرّف مجاله ومداه ونقطة 

تقاطعه مع الصادات، 
يخطئ في بحث تزايده 
اأو تناقصه، يتعرف العدد 
النيبيري وال�قتران ال�أسي 

الطبيعي. 

يعرف ال�قتران ال�أسي ، 
يتعرف مجاله ومداه غالباً 
، يخطئ في اإيجاد نقاط 
تقاطعه مع الصادات اأو 
بحث تزايده وتناقصه، 
ل� يتعرف العدد النيبيري 

وال�قتران ال�أسي الطبيعي . 

يعطي اأمثلة على اقتران 
اأسي، اأسي طبيعي 
، يحفظ قيمة العدد 

النيبيري.



٢٦٧

 تمثيل ال�قتران
 ال�أسي ق)س(
= اأس  بيانياً

يمثّل ال�قتران ال�أسي من خلال 
تكوين جدول لقيم س ، ق)س( 
المناظرة، يلاحظ العلاقة بين 
منحنيي اأس عندما    اأ<١ ، 

٠>اأ>١ عند تمثيلهما .يوظّف 
التحويلات الهندسية لرسم 

منحنيات اأسيّة اأخرى ليست على 
الصورة العامة. 

يمثّل ال�قتران ال�أسي خلال 
تكوين جدول  لقيم س، 
ق)س( المناظرة، يلاحظ 
العلاقة بين منحنيي اأس 

عندما اأ<١ ، ٠>اأ>١ 
عند تمثيلهما .يوظف 

التحويلات الهندسية اأحياناً 
لرسم منحنيات اأسيّة اأخرى 
ليست على الصورة العامة. 

يمثل ال�قتران ال�أسي خلال 
تكوين جدول  لقيم س، 
ق)س( المناظرة، غير 

قادر على ربط العلاقة بين 
منحنيي اأس عندما: اأ<١ ، 
٠>اأ>١ ، عند تمثيلهما 

 .

يكون جدول�ً لقيم س 
، ق)س( المناظرة ، 

يجد بعض قيم 
ق)س(. 
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 التعريف
  بال�قتران

اللوغاريتمي

يتعرف ال�قتران اللوغاريتمي 
بدقة، يتعرف مجاله ومداه ونقطة 
تقاطعه مع الصادات، وتزايده 
اأو تناقصه، يتعرف العلاقة بين 

ال�قترانين ال�أسي واللوغاريتمي من 
خلال اإيجاد  صور قيم س في 
كلٍّ منهما، يتعرف العلاقة بين 
ال�قترانين ال�أسي واللوغاريتمي.

يتعرف ال�قتران اللوغاريتمي 
بدقة، يتعرف مجاله ومداه 

ونقطة تقاطعه مع الصادات، 
يخطئ في بحث  تزايده اأو 
تناقصه، يجد  غالباً صور 
اأية عناصر تحت تاأثيره ، 

يتعرف العلاقة بين ال�قترانين 
ال�أسي واللوغاريتمي.

يتعرف ال�قتران اللوغاريتمي 
، يتعرف مجاله ونقطة 
تقاطعه مع الصادات، 

يخطئ في بحث  تزايده اأو 
تناقصه، يجد صور بعض 
العناصر تحت تاأثيره. 

يفرق اأحياناً بين 
ال�قترانين من خلال 
قاعدة كلٍّ منهما.
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 التمثيل البياني
 للاقتران

اللوغاريتمي

يمثّل منحنى ال�قتران اللوغاريتمي 
خلال تكوين جدول، يلاحظ 

العلاقة بين منحنيي لوس للاأساس 
اأ عندما: اأ<١ ، ٠>اأ>١ ، 

يوظف التحويلات الهندسية لرسم 
منحنيات ذات علاقة، يرسم 

منحنى اقتران لوس للاأساس هـ .

يمثل منحنى ال�قتران 
اللوغاريتمي خلال تكوين 

جدول، يلاحظ العلاقة بين 
منحنيي لوس للاأساس اأ 

عندما: اأ<١ ، ٠>اأ>١ 
، يوظف غالباً التحويلات 
الهندسية لرسم منحنيات 
ذات علاقة، يرسم منحنى 
اقتران لوس للاأساس هـ .

يمثل منحنى ال�قتران 
اللوغاريتمي خلال تكوين 
جدول، ل� يلاحظ العلاقة 
بين منحنيي لوس للاأساس اأ 
عندما اأ<١ ، ٠>اأ>١ ، 
يحاول توظيف التحويلات 
الهندسية لرسم منحنيات 

ذات علاقة.

يكوّن جدول�ً لبعض 
قيم س ، ق)س( 

المناظرة، يمثّل بعض 
النقاط

 )س، ق)س(( على 
المستوى الديكارتي.

ثية
مثل

 ال
ت

رانا
�قت
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 مفهوم
 ال�قترانات
 المثلثية

والعلاقة بينها.

يتعرف اإلى ال�قترانات المثلثية 
اإذا قطع ضلع انتهاء الزاوية دائرة 
سناد  الوحدة،. ويحدد زاوية ال�إ

لزاوية معلومة، ويوظفها في اإيجاد  
ال�قترانات الدائرية لقياسها، ويحدد 
اإشارة ال�قتران الدائري للزاوية  من 
خلال تحديد الربع الذي تقع فيه.

يتعرف اإلى ال�قترانات 
المثلثية اإذا قطع ضلع 

انتهاء الزاوية دائرة الوحدة، 
سناد لزاوية  ويحدد زاوية ال�إ
معلومة، ويوظفها في اإيجاد  
ال�قترانات الدائرية لقياسها. 
يخطئ اأحياناُ في تحديد 
اإشارة ال�قتران الدائري 

للزاوية خلال تحديد الربع 
الموجودة فيه. 

يتعرف اإلى ال�قترانات 
الدائرية اإذا قطع ضلع انتهاء 
الزاوية  دائرة الوحدة. يجد 
صعوبة  في تحديد  زاوية 
سناد لزاوية معلومة.  ال�إ

يتعرف اإلى ال�قترانات 
الدائرية اإذا قطع ضلع 
انتهاء الزاوية المحاور.
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 تمثيل
 ال�قترانات
 الدائرية

 والتعرف اإلى
خصائصها.

يمثّل ال�قترانات الدائرية ال�أساسية 
، يصف العلاقة بين اقتراني 
الجيب وجيب التمام، ويعرف 
السعة والدورة والمجال والمدى 
للاقتران من منحناه، ويستخدم 
التحويلات الهندسية في تمثيله. 

يمثّل ال�قترانات الدائرية 
ال�أساسية، يجد صعوبة في 
وصف العلاقة بين اقتراني 
الجيب وجيب التمام، 
ويعرف السعة والدورة 

والمجال والمدى للاقتران 
من منحناه. 

يمثل ال�قترانات الدائرية 
ال�أساسية، ل� يستطيع 

وصف العلاقة بين اقتراني 
الجيب وجيب التمام، 
ويعرف السعة والدورة 

والمجال والمدى لبعض 
ال�قترانات المرسومة. 

يتعرف اإلى شكل 
منحنى  ال�قترانات 
الدائرية ال�أساسية.

ال
تم

ح
ال�

ء 
صا

ح
ال�إ

 الوعي  
بمفهوم 
ال�رتباط 

الخطي بين 
متغيرين 
وحسابه

 )شكل
ال�نتشار(

يمثل العلاقة بين متغيرين هندسياً، 
يفّسر المدلول الهندسي للارتباط 

من خلال شكل ال�نتشار، ويحكم 
من خلاله على قوة العلاقة، يصنّف 

العلاقة الخطية بين متغيرين اإلى 
مستوياٍت عدة، حسب القوة

يمثل العلاقة بين متغيرين 
هندسياً، لديه القدرة على 

قراءة شكل ال�نتشار، 
ويحدد نوع العلاقة بين 

متغيرين من خلال التمثيل 
الهندسي.

يمثل العلاقة بين متغيرين في 
المستوى على شكل نقاط 
، ويعجز عن وصف العلاقة 
بين المتغيرين من حيث 

قوتها.

يمثل النقط في 
المستوى.

 حساب
 معاملي

 ارتباط بيرسون
وسبيرمان

يحسب معامل ارتباط سبيرمان 
بدقة، يحدد ُرَتب المتغيرين، 
ويجد معامل ارتباط سبيرمان ، 

يقارن عددياً بين المعاملين، ويفّسر 
لماذا يكون معامل بيرسون اأدق من 
سبيرمان، يتحّقق من دقة الحل 

من خلال حدود معامل ال�رتباط، 
يعي اأهمية ال�رتباط في الحياة 

ال�قتصادية.

يحسب معامل ارتباط 
بيرسون في معظم العمليات 
حصائيّة، يحدد ُرَتب  ال�إ

المتغيرين، ويحسب  معامل 
ارتباط سبيرمان، يقارن 
عددياً بين المعاملين، 
يمكنه التحّقق من 

صحة الجواب في بعض 
الحال�ت. 

يحسب معامل ارتباط 
سبيرمان لبعض المتغيرات 
التي ِقَيُمها عددية، ويجد 
صعوبة في حساب معامل 
بيرسون  بسبب عدم حفظ 
القانون، وعدم القدرة على 

حصائية  حساب المقاييس ال�إ
اللازمة.

يجد ُرَتَب بعض 
المتغيرات بصعوبة.
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يحسب معادلة ال�نحدار) التنبؤ( معادلة  التنبؤ
ص = اأ س + ب، ويستخدمها 
في التنبؤ بقيمة احد المتغيرين اإذا 
ُعلم المتغير ال�آخر، يقّدر اأهمية 
التنبؤ في التخطيط ال�قتصادي 

الوطني،  يستطيع حساب الخطاأ 
في التنبّؤ.

يحسب معادلة ال�نحدار 
)التنبؤ(  ص = اأ س + 

ب، ويستخدمها في التنبّؤ 
بقيمة اأحد المتغيرين اإذا 

ُعلم المتغيّر ال�آخر. 

يجد صعوبة في حساب 
معادلة ال�نحدار) التنبؤ(، 
ويخلط بين معامل ال�رتباط 
وقيم اأ في المعادلة ص = 
اأ س + ب، ويخطئ في 
التنبؤ بقيمة اأحد المتغيرين 

اإذا ُعلم ال�آخر. 

يخطئ في كتابة  
معادلة ال�نحدار.

عد
 ال

أ دا
مب

ة 
عرف

م

 توظيف
 مبداأ العد

 في سياقات
حياتية

يتعرّف اإلى  مبداأ العّد، ويوظّفه  
في تحديد عدد طرق ال�ختيار، 
وفي مواقف حياتية ، يفّسر عدد 

اأرقام الهواتف الكبيرة وعدم 
تشابهها مقابل ال�أرقام المستخدمة، 
لديه القدرة على اإيجاد المضروب 

ل�أّي عدٍد طبيعّي بدقة. 

يتعرّف اإلى  مبداأ العّد، 
ويوظّفه في تحديد عدد 

طرق ال�ختيار، يوظّف مبداأ 
العد في بعض المواقف 
الحياتية، يجد مضروب 

معظم ال�أعداد.  

يحسب عدد ال�ختيارات 
ضمن مبداأ العد لحال�ت 

قليلة وعددية، يجد 
مضروب ال�أعداد الصغيرة . 

ليس لديه القدرة على 
اإيجاد قيم المضروب 

لبعض ال�أعداد.

 حساب طرق
 العد المختلفة
 بترتيب ودون

ترتيب

يطبّق قانوني التباديل والتوافيق، 
يدرك الفرق بين التباديل والتوافيق 

في المسائل الكلامية، يفهم 
العلاقة بين التباديل والتوافيق.  
يحّل معادل�ت فيها مضروب، 

اأوتباديل،اأو توافيق بدقة

يبّسط مقادير جبرية تحتوي على 
مضروب.

يطبق قانوني التباديل 
والتوافيق ، ويميز بينهما 
عددياً. يخطئ في بعض 
ال�أحيان في تحديد عدد 
ال�ختيارات في المساألة 
)توافيق او تباديل(، غالباً 
ما يحل معادل�ت فيها 
مضروب، اأو تباديل 

وتوافيق. 

يخلط في بعض الحال�ت 
بين قانوني التباديل 
والتوافيق، ول� يعرف 

الفرق بينهما عددياً، يحل 
بعض المعادل�ت التي 

فيها مضروب، اأو تباديل 
وتوافيق. 

يخطئ في حساب 
قيم التباديل والتوافيق 

حسب القانون.
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 التخطيط
للحل

الربط الجبري  للعلاقة الممثلة 
هندسياً بين المتغيرين.  تفسير 
الشكل الممثل للعلاقة بناء على 
القيمة الجبرية  لمعامل ال�رتباط، 

واإيجاد معادلة التنبؤ. 

غالبا ما يربط جبرياً  
للعلاقة الممثلة هندسياً بين 
بعض المتغيرات من خلال 
تقدير معامل ال�رتباط.   

يكتفي بالتمثيل البياني  
لقيم المتغيرين، ول� يستطيع 

الربط هندسياً وجبرياً. 

يجد صعوبة في معرفة 
القوانين اللازمة للحل.

يجد معاملي بيرسون وسبيرمان بين التوصل للحل
المتغيرين، ويقارن بينهما، ويفسر 
نوع العلاقة جبرياً، ويربط مدى 
التوافق بين شكل ال�نتشار وقيم 

معامل ال�رتباط الناتجة، ولديه القدرة 
على التحّقق من دقة وصحة الحل.

يجد معاملي بيرسون 
وسبيرمان بين المتغيرين  
في كثير من الحال�ت 

ويقارن بينهما 

يجد معاملي بيرسون 
وسبيرمان بين المتغيرين  

لبعض المسائل، وليس لديه 
القدرة على التحّقق من دقة 

الحل. 

يخطئ غالباً في 
تحديد معامل 

ال�رتباط. 

 التعرفالهندسة

 اإلى مفهوم

الزاوية

  الموجهة

 وقياسها

 الزاوية

  الموجهة

 في الوضع

القياسي،

يتعرف الزاوية الموّجهة باعتبارها 

ناتجة من دوران، ويحدد الربع 

الذي يقع فيه ضلع انتهائها، 

ويتعرف الزوايا الربعية، كما يميّز 

مفهوم الزاوية الموجبة والزاوية 

السالبة في المستوى. ويجد زوايا 

مكافئة موجبة واأخرى سالبة لزاوية 

معطاة.

يعرف الزاوية الموجهة 
باعتبارها ناتجة من دوران، 
ويحدد الربع الذي يقع فيه 
ضلع انتهائها، ويميز مفهوم 

الزاوية الموجبة والزاوية 
السالبة في المستوى. 
ويعرف الزوايا الربعية، 

ويجد زوايا مكافئة موجبة 
لزاوية معطاة، ويجد صعوبة 
في اإيجاد زوايا سالبة  

مكافئة .

يعرف الزاوية الموجهة 

باعتبارها زاوية دوران، 

ويحدد الربع الذي يقع 

فيه ضلع انتهائها، ويخلط 

بين مفهومي الزاوية 

الموجبة والزاوية السالبة 

في المستوى. يعطي بعض 

الزوايا المكافئة.

يصعب تحديد الزاوية 

الموجهة وضلع 

ال�نتهاء لها.
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 القياس الستيني

والدائري.
يميز الراديان والزاوية نصف 
القطرية، ويعرف القياس 
الستيني والقياس الدائري 
للزاوية، ويحوّل من القياس 
الستيني اإلى القياس الدائري 

وبالعكس، ويعطي زوايا 
مكافئة بالقياسين الستيني 
والدائري لزاوية معلومة. 

يميز الراديان والزاوية نصف 

القطرية، ويعرف القياس 

الستيني والقياس الدائري 

للزاوية، ويحوّل في كثير من 

ال�أحيان من القياس الستيني 

اإلى القياس الدائري وبالعكس.

يعرف القياس الستيني والقياس 

الدائري للزاوية، ويصعب 

التحويل  من القياس الستيني 

اإلى القياس الدائري. 

يعرف القياس الستيني 

للزاوية.

ت
اءا

نش
إ ال�
ة ب

اط
ح

إ ال�
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ند
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 مفهوم

نشاءات  ال�إ

الهندسية

نشاءات  يعرف المقصود بال�إ
الهندسية، ويستطيع تنصيف زاوية 
اأو قطعة مستقيمة، يقيم عموداً 
على قطعة مرسومة من نقطة 
عليها، ويرسم  مثلثاً متساوي 

الساقين ، وينشئ سداسياً منتظماً. 

نشاءات  يعرف المقصود بال�إ
الهندسية، ويستطيع تنصيف 
زاوية اأو قطعة مستقيمة، يقيم 
عموداً على قطعة مرسومة، 

ويرسم  مثلثاً متساوي الساقين، 
وينشئ مربعاً، ويجد صعوبة في 

اإنشاء سداسّي منتظم. 

يستطيع تنصيف زاوية اأو قطعة 

مستقيمة، نادراً ما يكون قادراً 

على اقامة عمود على قطعة 

مرسومة من نقطة واقعة عليها، 

ل� يستطيع رسم سداسّي 

منتظم.

نادراً  ما يكون قادراً 

على تنصيف قطعة 

مستقيمة.

تطبيقات على 

نشاءات  ال�إ

الهندسية

نشاءات الهندسية  يوظف ال�إ

 في تمثيل الجذور الصماء.
نشاءات الهندسية في  يوظف ال�إ

 تمثيل بعض الجذور الصماء

3 فقط.  ، ٢ البسيطة.

نشاءات الهندسية  يوظف ال�إ
٢ في تمثيل الجذر 

 ل� يستطيع تمثيل

الجذور الصماء.

ت
كلا

مش
 ال

حل

 فهم المساألة

والتخطيط للحل
يقراأ المساألة، يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات 

العلمية،  يصّمم نموذجاً، اأو 

شكلاً تخطيطيّاً للمساألة ما 

اأمكن، يرسم خطة للحل.

يقراأ المساألة المعبرة، يفهم 

معاني الكلمات والمصطلحات 

العلمية، يخفق اأحياناً في 

تصميم نموذج اأو شكل 

للمساألة، يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة المعبرة عن 

المتباينة، ل� يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات العلمية 

بدقة ، يخفق غالبا في تصميم 

نموذج  اأو شكل   للمساألة، 

يرسم خطة مشوشة للحل.

بصعوبة يقراأ  المساألة، 

وبصعوبة يفهم معانيها.
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يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل

المتعلقة بالمفاهيم  الهندسية 

نشاءات الهندسية، ينفذ  وال�إ

نشاء الهندسي المطلوب   ال�إ

بدقة عالية، ويراعي النواحي 

الجمالية في الشكل.

يستحضر الخبرات السابقة 

المتعلقة بالمفاهيم  الهندسية 

نشاءات الهندسية، ينفذ  وال�إ

نشاء الهندسي المطلوب   ال�إ

بدرجة مقبولة،  ويراعي اأحياناً 

النواحي الجمالية في الشكل.

يستحضر بعض الخبرات 

السابقة المتعلقة بالمفاهيم  

نشاءات  الهندسية وال�إ

الهندسية، يحاول تنفيذ 

نشاء الهندسي المطلوب   ال�إ

دون مراعاة النواحي الجمالية 

في الشكل.

يستحضر بعض 

الخبرات السابقة 

المتعلقة بالمفاهيم  

الهندسية.

ُيجري خطوات منطقية مبررة التوصل للحل

مبنيّة على اأساس علمّي، 

يتحقق من دقة الناتج، 

جابة،  ويفحص معقوليّة ال�إ

وُيقنع ذاته بها.

يجري على ال�أغلب خطوات 

منطقية صحيحة ، يحاول 

التحقق من دقة حله.

يجري بصعوبة خطوات 

صحيحة، ل� يهتم بفحص دقة 

الناتج . 

ل� يستطيع الحكم 

على صحة اإجابته، اأو 

فحص معقوليّة حله.
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الصف: الحادي عشر علمي + صناعي            الوحدة: ال�ولى            عنوان الوحدة: الهندسة الفراغية والمتجهات            عدد الحصص المتوقعة: 3٠          

ملاحظات للمؤلفالتقويم ال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�حداثيات  ال
ية في  الديكارت

الفراغ.

التعرف اإلى نظام 
�حداثيات الديكارتي  ال

في الفراغ وبعض 
التطبيقات الهندسية.

ثلاثة المتعامدة مثنى مثنى 	  المحاور ال
�صل  والمتقاطعة في نقطة ال

طريقة حساب المسافة بين النقطتين: ن 	 

 )
٢
، ع

٢
، ص

٢
(، و م )س

١
، ع

١
، ص

١
)س

القانون. وتعطى ب
حساب احداثيات نقطة المنتصف بين 	 

نقطتين في الفراغ.
اإيجاد احداثيات منتصف المسافة بين 	 

نقطتين. 
)
١
، ع

١
، ص

١
 )س

)
٢
، ع

٢
، ص

٢
 )س

ية لتمثيل 	  توظيف برامج حاسوب
المتجهات واإجراء العمليات عليها 

مثل مايكروسفت ماثيماتيكس وبرنامج 
سكتش اأ ب.

يقوم الطلاب برسم عدة متجهات 	 
�تجاه في المستوى  مختلفة في الطول وال

�ألوان. ال نين ب الديكارتي مستعي
الطلب اإلى الطلاب توضيح كيفية 	 

استفادتهم من موضوع التمثيل 
يوم عن  الهندسي للمتجهات في درس ال

المتجهات بالصورة الجبرية.
تقسيم الفصل اإلى مجموعات ويتم 	 

تنفيذ اإحدى  تكليف كل مجموعة ب
العمليات المذكورة على المتجهات.

ا 	  تحقيق الخواص المذكورة هندسي
الطلب اإلى الطلاب شرح طريقة جمع 	 

�أشكال. ال وطرح متجهين موضحة ب
تاج اأوراق عمل.	  ان
انتاج عروض محوسبة باستخدام بوربوينت 	 

من قبل الطلبة في مواضيع الوحدة.
�نترنت 	  الدخول لمواقع ذات علاقة على ال

رائية خاصة  والحصول على مواد اإث
بمواضيع الوحدة.

تمارين منوعة يستخدم 	 
فيها الرسم.

اأوراق عمل.	 
امتحانات قصيرة	 
مناقشات دورية.	 
تمارين ومسائل منوعة 	 

يتم فيها التدريب على 
تطبيق العمليات على 

المتجهات.
�أسئلة الشفوية.	  ال
�أسئلة التحريرية.	  ال
ابعة اأداء الطلبة.	  مت
تقييم اأداء الطلاب.	 
بارات عملية في 	  اخت

استخدام الحاسوب في هذا 
المجال.

تمارين منوعة يستخدم 	 
فيها الرسم.

مناقشات دورية.	 
تقييم العروض 	  قوائم رصد ل

والرحلات المعرفية 
والوحدات الفاعلة وتقارير 

الطلبة واأوراق العمل.
األعاب ومسابقات.	 

استخدام ما يلزم 	 
من مسلمات 

الهندسة الفراغية 
�أعمدة  في نظرية ال

ثلاثة. ال
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التعرف اإلى المتجه 	 المتجهات.
اته. �لة مركب بدل

التعرف اإلى 	 
اأنواع خاصة من 

المتجهات.  

حل مسائل على 	 
العمليات على 

المتجهات. 

تمثيل متجه معين  وتحديد مقداره واتجاهه 	 
الرسم. ب

يتساوى المتجهان اإذا كان لهما نفس 	 
�تجاه، كما ويتساوى المتجهان  المقدار وال

ناظرة لهما. عندما تتساوى المركبات المت

المتجه الصفري: هو متجه طوله صفر 	 
وحدة وليس له اتجاه معين ورمزه ٠ 

متجه الوحدة لمتجه معين: طوله وحدة 	 
واحدة وله نفس اتجاه المتجه.

 في 	 
3
، و

٢
، و

١
�أساسية و متجهات الوحدة ال

�تجاه الموجب لمحوري  وضع قياسي في ال
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العمليات على المتجهات وخصائصها:	 

جمع و طرح متجهين – ضرب متجه بعدد 	 
حقيقي.

ية في الفراغ. �حداثيات الديكارت التعرف اإلى نظام 	 ال
�حداثيات الديكارتي في  ال
الفراغ وبعض التطبيقات 

الهندسية.

شرح طريقة 	 
جمع وطرح 

متجهين موضحة 
�أشكال. ال ب

العنصر المحايد.	 

والنظير الجمعي، 	 
تبديل، التجميع. ال

باستخدام بوربوينت من قبل الطلبة في  •
مواضيع الوحدة.

�نترنت  • الدخول لمواقع ذات علاقة على ال
رائية خاصة  والحصول على مواد اإث

بمواضيع الوحدة.



٢٧٦

الضرب الداخلي 
)القياسي( 

للمتجهات. 

التعرف اإلى طريقة  •
اجراء عملية ضرب 

داخلي بين متجهين.
خصائص الضرب  •

الداخلي للمتجهات.

الضرب الداخلي بين متجهين  •
خصائص الضرب الداخلي للمتجهات:  •
تعامد  • زاوية بين متجهين – اثبات ال قياس ال

بين متجهين عندما يكون ناتج الضرب 
الداخلي يساوي صفر.

�تجاهية والتي تحدد  • ا ال زواي التعرف اإلى ال
اتجاه المتجه في الفراغ.

انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع. •
انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.

التعرف اإلى  •الهندسة الفراغية.
المسميات.

نة  • ي العلاقة بين مستقيمين، العلاقة ب
مستقيم ومستوى، العلاقة بين مستويين.

�أعمدة  نظرية ال
ثلاثية. ال

�أعمدة المقامة على المستوى، المسافة  •التعرف اإلى النظرية. • ال
تعامد. بين نقطتين، ال

يوتيوب في توضيح نظرية  • استخدام ال
ثلاثية. �أعمدة ال ال



٢٧٧

الصف الحادي عشر علمي + صناعي                   الوحدة: الثانية                 عنوان الوحدة: المنطق                       عدد الحصص المتوقعة: 3٠

ملحوظات للمؤلّفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

العبارات الرياضية
واأدوات الربط

جداول الصواب.

تعرّف اإلى العبارات الرياضية.  •  ال
يز بين العبارات.  تمي ال

التعرف اإلى اأدوات الربط . •
تعرّف اإلى  العبارات الرياضية  •  ال

البسيطة والعبارات المركبة.
ناء جداول الصواب  • تعرّف اإلى  ب  ال

.
ارة البسيطة  • تعرّف اإلى نفي العب ال

اأو المركبة.

مفهوم العبارات الرياضية وغير الرياضية،  •
اأدوات الربط بين العبارات :]و ، اأو ، 
اإّن، اإذا وفقط اإذا  [. النفي، اإذا كان ف

العبارات البسيطة والعبارات المركبة.  •
جداول الصواب . •

�أمثلة  • تكليف الطالب باعطاء ال
لااأمثلة على مفاهيم الوحدة.   وال

تكليف الطالب بعمل جداول  •
الصواب لعبارات مركبة متنوعة. 

برهان بنفسه  • ال اأن يقوم الطالب ب
على صحة عبارات  )نظريات( سبق 

له اأن درسها في مراحل سابقة. 
توظيف مايكروسوفت ماثيماتتيكس  •

في اإيجاد قيم الصواب لعبارات 
مركبة.

تاج اأوراق عمل • اإن
اإنتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 
مواضيع الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •
نترنت، والحصول على مواد  �إ ال
رائية خاصة بمواضيع الوحدة. اإث

اإنتاج رحلات معرفية خاصة  •
بالموضوع. 

اإنتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •
بموضوع الوحدة.

تمارين  •
ومسائل.

امتحانات.  •
امتحانات  •

عملية في 
توظيف 

مايكروسوفت 
ماثيماتيكس.

قوائم رصد  •
تقييم العروض  ل

والرحلات 
المعرفية، 
والوحدات 

الفاعلة،وتقارير 
الطلبة، واأوراق 

العمل.

ربط المنطق بواقع  •
الحياة .

يمكن للمؤلف  •
اإضافة تطبيق على 

ية،  الدوائر الكهرب
تها  ومقارن

العبارات المركبة  ب
من حيث 

التوصيل على 
توازي. توالي اأو ال ال

ارتين باستخدام • تكافؤ العبارات. يان تكافؤ عب  ب
جداول الصواب.

ارتان  • ارتين، عب مفهوم تكافؤ عب
تان، قيم الصواب ، تكافؤ  متساوي

ارتين رياضيتين دون استخدام جداول  عب
الصواب  

التعرف الى الجمل المفتوحة •الجمل المفتوحة.
حل الجمل المفتوحة •
اإثبات تكافؤ جملتين مفتوحتين. •

مفهوم الجملة المفتوحة ومفهوم تكافؤ  •
ية اإثبات تكافؤ  جملتين مفتوحتين، اآل

جملتين مفتوحتين

التعرف اإلى العبارات المسورة  •العبارات المسورة.
اً.  يّ اً والمسورة كل ي جزئ

التعرف اإلى نفي العبارات  •
المسورة. 

رمز »تسوير الكل« )لكل  س ... (،   •
وتسوير الجزء ) لبعض س .E  س ..( .

للعلمي فقط. •

اإحدى طرق  •طرق البرهان. اإثبات صحة عبارات ب
برهان. ال

برهان المباشر وغير المباشر.  • ال
تناقض • ال برهان ب ال
�ستقراء الرياضي. • ال برهان ب ال
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باينات                       عدد الحصص المتوقعة: ٢5 الصف الحادي عشر علمي + صناعي                   الوحدة: الثالثة                 عنوان الوحدة: المعادل�ت والمت

ملحوظات للمؤلّفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�ت المعادل

�ت واأنظمة المعادل

�ت خطية  • حل نظام من 3 معادل
ثلاثة متغيرات. ب

�ت تتضمن القيمة  •  حل معادل
المطلقة.

تين اإحداهما  • حل نظام من معادل
يعية. رب �أخرى ت خطية وال

يعيتين. • رب تين ت حل نظام من معادل
�ت اأسية ولوغاريتمية. • حل معادل

مراجعة حل معادلة خطية بمتغير  •
تين  واحد، حل نظام من معادل

خطيتين. 
ثلاثة متغيرات  • مفهوم نظام خطي ب

ومفهوم حله.
�ت تتضمن القيمة المطلقة. •  معادل
تين اإحداهما خطية  • نظام من معادل

يعية. رب �أخرى ت وال
يعيتين. • رب تين ت حل معادل
�ت اأسية ولوغاريتمية. •  حل معادل

توظيف برامج الحاسوب، مثل  •
مايكروسوفت ماثيماتيكس،لحل 

�ت واأنظمتها . المعادل
اإنتاج تقاريرحول دور العرب  •

والمسلمين في االموضوع . 
األعاب ومسابقات. •
تاج اأوراق عمل. • اإن
اإنتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 
مواضيع الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •
نترنت، والحصول على مواد  �إ ال
رائية خاصة بمواضيع الوحدة. اإث

اإنتاج رحلات معرفية خاصة  •
بالموضوع .

اإنتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •
بموضوع الوحدة.

تدريبات صفية.  •
تية.  • ي  تمارين ب
بارات. • اخت
بارات  • اخت

عملية في 
استخدام 

الحاسوب في 
هذا المجال. 

قوائم رصد  •
تقييم العروض  ل

والرحلات 
المعرفية، 
والوحدات 

الفاعلة، وتقارير 
الطلبة واأوراق.

 األعاب  •
ومسابقات.

اينات ب نتين خطيتين  •المت اي ب حل نظام من مت
بمتغيرين.

نتين خطيتين  • اي ب حل نظام من مت
بمتغيرين تتضمن القيمة 

المطلقة.

نتين خطيتين  • اي ب مفهوم نظام من مت
بمتغيرين. 

اينات خطية تتضمن القيمة  • ب مت
المطلقة.



٢٧٩

الصف الحادي عشر علمي + صناعي                   الوحدة: الرابعة                 عنوان الوحدة: ال�حصاء وال�حتمال�ت                    عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملحوظات للمؤلّفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

المنحنى الطبيعي

المتغير العشوائي 
المنفصل

ارية. • التعرف اإلى العلامة المعي
التعرف اإلى المنحنى الطبيعي  •

والطبيعي المعياري.
التعرف اإلى مفهوم  المتغير  •

العشوائي المنفصل.
توزيع  • التعرف اإلى مفهوم ال

�حتمالي. ال
باين. • ت توقع وال التعرف اإلى مفهوم ال
�نحراف المعياري  • نتاج ال است

لمتغير عشوائي.

ارية ، المنحنى  • مفهوم العلامة المعي
المعياري وخواصه،  جدول المساحات.

  مفهوم التجربة العشوائية. •
 مفهوم ا لفضاء العيني. •
  مفهوم المتغير العشوائي. •
  مفهوم  المتغير العشوائي المنفصل. •
مدى المتغير العشوائي المنفصل. •
�حتمالي للمتغير العشوائي  • توزيع ال ال

المنفصل.
�حتمالي المنفصل. • لتوزيع ال الوسط ل
�نحراف المعياري. • باين وال ت ال
توقع الرياضي. • خواص ال

تتكّون  • بحيث  مجموعات،  في  الطلاب  تقسيم 
بين، ويطلب اإلى كل طالب  كلُّ مجموعة من طال
حّل عدد من التمارين على مفهوم ما، على اأن 
لتدريب على تعلّم وتقويم  يقوم زميله بتصويبها ل
�أدوار فيما  بادل ال �أقران، ثم يطلب اإلى الطلاب ت ال

ينهم، ويتم ذلك تحت اإشراف المعلم. ب
عمل مجلة للصف جزء منها يتحدث عن  •

�ت. �حتمال ال
•  Microsoft  ية مثل توظيف برامج حاسوب

math ،graphcalc ،geogebra في رسم 
القطوع المختلفة.

بطرٍق  • وقّصه  قائم،  دائري  مخروط  استخدام 
مختلفة لتوضيح منحنيات القطوع.

تاج اأوراق عمل. • اإن
بوربوينت  • باستخدام  محوسبة  عروض  اإنتاج 

من قبل الطلبة في مواضيع الوحدة.
نترنت، والحصول  • �إ الدخول لمواقع ذات علاقة على ال

رائية خاصة بمواضيع الوحدة. على مواد اإث
اإنتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع.  •
تعليمية فاعلة تهتم بموضوع  • اإنتاج وحدات 

الوحدة.
استخدام شبكة المربعات. •
ناقص  • ال القطع  منحنى  رسم  كيفية  اإبراز   

باستخدام الخيط، ومسمارين، والقلم. 
تطبيقات  • في  الحدين  ذات  توزيع  استخدام 

اتية. حي
يحل كل طالب مجموعة من التمارين بصورة  •

فردية كنشاط منزلي.

�أسئلة الشفوية. • ال
�أسئلة التحريرية. • ال
بطاقات. •
الملاحظة. •
اأوراق عمل.  •
امتحانات.  •
امتحانات عملية  •

تقييم توظيف  ل
برامج  الطلبة ل

الحاسوب.
ابعة اأداء الطلاب. • مت
تشجيع الطلبة على  •

تلخيص اأهم ما 
تعلموه في الدرس.

تكليف الطلبة اإعطاء  •
اأمثلة على متغيرات 

ية منفصلة. عشوائ
واجب بيتي. •
مراجعة الذات •
من خلال يوميات  •

الطالب.
تقييم  • قوائم رصد ل

المشاريع الطلابية، 
تعلم  ووحدات ال

الفاعلة، والرحلات 
المعرفية، وتقارير 

الطلبة.

نتاج اأّن خطاأ  • است
الصدفة يساوي

• . µ  ـ ـ س: ـ
نتاج اأّن خطاأ  • است

تناسب  نة ي المعاي
اً مع  اً عكسي ناسب ت

تربيعي  الجذر ال
لعدد المفردات في 

العينة.

التعرف اإلى توزيع ذات الحدين. •توزيع ذات الحدين
توزيع  • �حتمالي ل توزيع ال اإيجاد ال

ذات الحدين.
توزيع ذات  • توقع   ل حساب ال

الحدين.

مفهوم المتغير العشوائي المنفصل. •
خصائص التجارب العشوائية ذات  •

الحدين.
تعريف توزيع ذات الحدين. •
�حتمالي للمتغير العشوائي ذي  • توزيع ال ال

الحدين.
ية تمثل تجارب عشوائية ذات  • ات اأمثلة حي

حدين.
حساب احتمال النجاح في ر من  •

�ت في التجارب العشوائية ذات  المحاول
الحدين.

ية  • توقع  في التجارب العشوائ اإيجاد ال
ذات الحدين.

للمتغير العشوائي  •
تطبيقات واسعة 

�أخرى،  في العلوم ال
وخاصة اإذا اسُتخدم 

توقّع. �إيجاد ال ل
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الصف الحادي عشر علمي + صناعي                   الوحدة: الخامسة                 عنوان الوحدة: المتتاليات والمتسلسلات                     عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملحوظات للمؤلّفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ية  ال ت ية  •مفهوم المت ال ت التعرف اإلى مفهوم المت
اً. ي ان ي يلها ب وتمث

ية اإذا  • ال ت  اإيجاد الحد العام لمت
ِلم  عدٌد من حدودها. ُع

 اإيجاد حد معين من حدود  •
ية. ال ت المت

ية وتعريفها، حدود  • ال ت مفهوم المت
ية، الحد  ال ت �أول للمت ية، الحد ال ال ت المت

ية. ال ت نوني حن، الحد العام للمت ال
ياني. • ب ية في المستوى ال ال ت تمثيل المت

توظيف برامج الحاسوب، مثل:  •
�إيجاد  مايكروسوفت ماثيماتيكس ل

مجموع متسلسلسة ما.
اإنتاج تقارير عن دور العرب  •

والمسلمين في االموضوع . 
األعاب ومسابقات. •
تاج اأوراق عمل. • اإن
اإنتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في مواضيع 
الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •
ية  رائ نترنت، والحصول على مواد اإث �إ ال

خاصة بمواضيع الوحدة.
اإنتاج رحلات معرفية خاصة  •

بالموضوع .
اإنتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.
اليات  • ت طرح اأمثلة عملية، ومت

مشهورة.
ا والتطبيقات  • توظيف التكنولوجي

الحاسوبية.

تدريبات صفية.  •
تية.  • ي تمارين ب
بارات. • اخت
بارات عملية  • اخت

في استخدام 
الحاسوب في 
هذا المجال. 

قوائم رصد  •
تقييم العروض  ل

والرحلات،  
والوحدات 

الفاعلة، وتقارير 
الطلبة، واأوراق 

العمل، 
األعاب  •

ومسابقات.

المطلوب هو  •
اليات  ت المت

الحقيقية فقط.
ياني  • ب التمثيل ال

ية. ال للمت
اليات من  • ت اأمثلة لمت

ئة الطالب. ي اة/ ب حي
اليات  • ت اأمثلة على مت

لعلماء عرب 
ومسلمين.

اأمثلة متنوعة  •
تتضمن اإيجاد 
مجموع ن من 

ية  ال ت الحدود المت
ية  لمتسلسلة حساب
)ليس اأول ن حد (.    

اليات ت ية  •اأنواع المت ال ت  اإيجاد الحد العام للمت
ية. الحساب

ية  • ال ت  اإيجاد الحد العام للمت
الهندسية.

ية الحقيقية،  • ال ت ية، المت ال ت مدى المت
مجالها،

 طبيعة العلاقة بين حدودها. •
ية غير  • ال ت ية المنتهية، والمت ال ت المت

المنتهية.
ية  • ال ت ية، اأساس المت ية الحساب ال ت المت

ية. ية الحساب ال ت الحسابية. الحد العام للمت
ية  • ال ت ية الهندسية، اأساس المت ال ت المت

ية الهندسية. ال ت الهندسية، الحد العام للمت
اليات تكون العلاقة  • ت اليات اأخرى: مت ت  مت

ية  ال ت بين حدودها غير ذلك، مثل: مت
توافقية، ... . ية ال ال ت بونانشي، المت في

ية  �أوساط الحساب ال
�أوساط الهندسية وال

اإيجاد الوسط الحسابي والهندسي.  •
ية  • �أوساط الحساب اإدخال عدٍد من ال

بين عددين.
�أوساط الهندسية  • اإدخال عدٍد من ال

بين عددين.

مفهوم الوسط الحسابي للعددين اأ ، ب،  •
ية بين عددين،  • �أوساط الحساب مفهوم ال

ية بين عددين.  كيفية اإدخال اأوساط حساب
�أوساط  ناتجة من العددين وال ية ال ال ت المت

ينهما. ية ب الحساب
مفهوم الوسط الهندسي للعددين اأ ، ب،  •

كيفية اإدخال اأوساط هندسية بين عددين. 
�أوساط  ناتجة من العددين وال ية ال ال ت المت

ينهما. الهندسية ب
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ابة المتسلسلات استخدام رمز المجموع في كت
المتسلسلات.

اإيجاد مجموع متسلسلة منتهية.

مفهوم المتسلسلة، المتسلسلة المنتهية، 
المتسلسلة غير المنتهية.

، خصائصه.  مفهوم رمز المجموع 

ابة المتسلسلة المنتهية اأو غير  طريقتي كت
المنتهية )بذكر بعض حدودها، باستخدام 

رمز المجموع(.

مجموع ن حد من 
حدود متسلسلة 

حسابية.

اإيجاد مجموع متسلسلة حسابية 
منتهية.

ية منتهية  توظيف مجموع حساب
في حل مسائل عملية.

- مجموع اأول ن حد من حدود متسلسلة 
�أخير ل  �أول اأ وحدها ال حسابية حدها ال

واأساسها د.

مجموع متسلسلة حسابية علم عدد 
�أول اأ واأساسها د. حدودها وحدها ال

مجموع المتسلسلة 
الهندسية.

اإيجاد مجموع متسلسلة هندسية 
منتهية.

اإيجاد مجموع متسلسلة هندسية 
ية. � نهائ ل

توظيف مجموع المتسلسلة 
الهندسية في حل مسائل عملية.

- مجموع اأول ن حد من حدود متسلسلة 
�أول اأ واأساسها ر. هندسية حدها ال

مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية 
�أول اأ واأساسها ر. التي حدها ال
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الصف الحادي عشر علمي + صناعي                   الوحدة: السادسة                 عنوان الوحدة: القطوع المخروطية                       عدد الحصص المتوقعة: ١٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تعرف مفهوم القطع 	 القطع المكافىء.
المكافىء، عناصره 

ته. معادل

اه 	  مفهوم القطع المكافىء منحن
ابة معادلة  يله، كت ته، بؤرته دل معادل

القطع المكافىء في الوضع القياسي.

 	 Microsoft  ية مثل توظيف برامج حاسوب
math  ،graphcalc ،geogebra في 

رسم القطوع المختلفة.
استخدام مخروط دائري قائم وقصه بطرق 	 

تاج اأوراق عمل. مختلفة لتوضيح  ان
انتاج عروض محوسبة باستخدام 	 

بوربوينت من قبل الطلبة في مواضيع 
الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على 	 
ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال

خاصة بمواضيع الوحدة.
انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع.	 
انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم 	 

بموضوع الوحدة
استخدام شبكة المربعات وابراز كيفية 	 

ناقص باستخدام  رسم منحنى القطع ال
الخيط ومسمارين والقلم.

تمارين ومسائل.	 
بارات.	  اخت
تقييم العروض 	  قوائم رصد ل

والرحلات المعرفية 
والوحدات الفاعلة وتقارير.

الطلبة واأوراق العمل	 
بار عملي.	  اخت
لتوظيف الحاسوب في 	 

تمثيل القطوع.

تركيز على العلاقة 	  ال
بين الحلول الجبرية 
والهندسية للمعادلة 
�ت. اأو نظام المعادل

ناقص. تعرف مفهوم القطع 	 القطع ال
ناقص، عناصره  ال

ته. معادل

ته، 	  اه معادل ناقص منحن مفهوم القطع ال
ابة معادلة  راأسيه بؤرتيه محوريه، كت
ناقص في الوضع القياسي. القطع ال

زائد. تعرف مفهوم القطع 	 القطع ال
زائد، عناصره  ال

ته. معادل

ته، 	  اه معادل زائد منحن مفهوم القطع ال
ابة معادلة  راأسيه بؤرتيه محوريه، كت

زائد في الوضع القياسي. القطع ال
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الصف الحادي عشر:  علمي + صناعي                  الوحدة: السابعة           عنوان الوحدة: النهايات وال�تصال             عدد الحصص المتوقعة: ٢3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

نهايات. نهاية عند  •ال التعرف اإلى مفهوم ال

نقطة.

نهاية عند نقطة. • اإيجاد ال

نهاية عند  •  التعرف اإلى معنى ال

�نهاية. المال

�نهاية. • نهاية عند المال اإيجاد ال

نهاية عند نقطة. • مفهوم ال

نهايات. • نظريات في ال

رانات الدائرية. • �قت نهايات ال

نهاية اقتران متعدد القاعدة. •

�نهاية. • نهاية عند المال ال

نهايات غير المعينة. • ال

نهاية من خلال  • تقديم مفهوم ال

امثلة وعمل جداول لقيم متعددة.

تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك.

انتاج اوراق عمل تختص بالموضوع. •

توظيف برامج محوسبة مثل  •

Microsoft maths في حساب  •

نهايات عند نقطة محددة اأو عند  ال

�نهاية. اللامال

انتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة.

تمارين ومسائل. •

تية. • ي اأنشطة صفية وب

امتحانات. •

بارات عملية في  • اخت

برامج   استخدام ال

الحاسوبية.

تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والرحلات 

المعرفية والوحدات 

الفاعلة وتقارير الطلبة 

واأوراق العمل.

�نفصال:  • اأنواع ال

يمكن اإعادة تعريف 

�قتران ليصبح   ال

متصلا اذا كانت 

نهاية عند النقطة  ال

 � موجودة ومنتهية، ول

يمكن اإعادة تعريفه 

نهاية عند  اذا كانت ال

النقطة غير موجودة او 

�نهاية. مال

�تصال. �تصال. •ال التعرف اإلى مفهوم ال

�تصال. • التعرف اإلى  قوانين ال

لزانو. • نظرية ب

�تصال. • مفهوم ال

�تصال. • قوانين في ال

شروط النظرية، جذور المعادلة. •
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  معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الحادي عشر العلمي

مؤّشرات المعاييرالمجال�ت
ال�أداء

نجاز مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

س
قيا

وال
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هن
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ة 
غي

فرا
التعرف اإلى ال

مكوّنات 
البناء 

الرياضّي 
الهندسّي.

يتعرف البناء الرياضي الهندسي، 
يميز المسميات ال�أولية بدقة، يعرف 
المسلمات ويوظّفها في حل المسائل 

الهندسية.

يتعرف البناء الرياضي 
الهندسي، يعرف 

المسميات ال�أولية بدقة، 
يحفظ المسلمات ويوظفها 
اأحياناً في حل المسائل.

يتعرف البناء الرياضي 
الهندسي، يعرف 

المسميات ال�أولية ، يخلط 
بين مفهومي المسلمات 

والنظريات، يحفظ. 

يتعرف البناء الرياضي 
الهندسي، ، يخلط بين 
مفهومي المسلمات 
والنظريات،  يحفظ 
بعض المسلمات. 

العلاقات 
المختلفة بين 
المستقيمات 
والمستويات 
في الفراغ.

يتعرف العلاقة بين اأي مستقيمين في 
الفراغ ، وكذلك العلاقات الممكنة  

بين مستقيم ومستوى، وكذلك 
العلاقات المختلفة بين المستويات، 
ويعطي اأمثلة على الحال�ت المختلفة .

يحفظ العلاقات المختلفة 
بين المستقيمات في 

الفراغ، يجد صعوبة في 
التمييز بين المستقيمين 

المتوازيين والمتخالفين،  
يعرف العلاقات الممكنة  
بين مستقيم ومستوى، 

وكذلك العلاقات 
المختلفة بين المستويات، 
ويعطي اأمثلة  صحيحة 

على الحال�ت  المختلفة .

يحفظ العلاقات المختلفة 
بين المستقيمات في 

الفراغ، يجد صعوبة في 
التمييز بين المستقيمين 
المتوازيين والمتخالفين،  

يحفظ العلاقات 
الممكنة  بين مستقيم 

ومستوى، وكذلك 
العلاقات المختلفة بين 
المستويات، ويعطي 

بعض ال�أمثلة الصحيحة 
على الحال�ت  المختلفة 

.

يحفظ العلاقات 
المختلفة بين 

المستقيمات  في 
الفراغ،  وكذلك 

العلاقات الممكنة  بين 
مستقيم ومستوى، 

والعلاقات المختلفة بين 
المستويات، ل� يعطي 
اأمثلة صحيحة على 
العلاقات المختلفة.

نظرية 
ال�أعمدة 
الثلاثة.

يتعرف النظرية، يمثلها بنموذج وبشكل 
على المستوى بدقة،  يثبت صحة 
النظرية بشكل مبرّر، ويحل مسائل 

تطبيقية عليها ببراعة.

يتعرف النظرية، يمثلها 
بنموذج وبشكل على 

المستوى،  يثبت صحة 
النظرية ويحل معظم 

المسائل التطبيقيّة عليها.

يتعرف النظرية، يمثّلها 
بنموذج وبشكل على 
المستوى، ل� يستطيع 
اإثباتها ويحّل بعض  

المسائل التطبيقيّة عليها.

يخطئ في كتابة نص 
النظرية ، ل� يستطيع 

توظيفها في حل اأيٍّ من 
المسائل التطبيقية.
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اإيجاد  
اإحداثيات 

نقطة 
منتصف 
القطعة 

المستقيمة 
والمسافة بين 
نقطتين في 
الفراغ. 

يجد  اإحداثيات نقطة المنتصف، 
والمسافة بين نقطتين، ويجد اإحداثيات 
نقاط مجهولة بشكل صحيح باستخدام 

القوانين.

يجد  احداثيات نقطة 
المنتصف،  والمسافة بين 
نقطتين، ويجد اإحداثيات 

نقاط مجهولة بشكل 
صحيح اأحيانا باستخدام 

القوانين.

يخطئ في اإيجاد  
اإحداثيات نقطة 

المنتصف، اأو المسافة 
بين نقطتين، ويجد 

اأحياناً اإحداثيات نقاط 
مجهولة.

نادراً ما يجد  
اإحداثيات نقطة 

المنتصف، اأو المسافة 
بين نقطتين. 

ت
ها

ج
مت

 ال
هوم

مف
ي ب

وع
ال

التعرف اإلى 
المتجهات 
وتساويها 

يتعرّف المتجهات في المستوى 
والفراغ، يفرّق بين الكميات المتجهة 
والقياسية، يتعرف المتجه القياسي ، 
يجد مجاهيل مستفيداً من تساوي 

متجهين ، يجد طول اأي متجه معطى.

يتعرف المتجهات في 
المستوى والفراغ، يقسم 
الكميات اإلى متجهة 

وقياسية، يتعرف المتجه 
القياسي، يجد مجاهيل 
مستفيداً من تساوي 

متجهين، يجد طول متجٍه 
ما مع احتمال بسيط في 

الخطاأ.

يتعرف المتجهات في 
المستوى والفراغ، 

يخلط اأحيانا في تصنيف 
الكميات اإلى متجهة 

وقياسية، يتعرف المتجه 
القياسي، اإيجاد طول 

متجه.

يتعرف اأحياناً  
المتجهات في 

المستوى والفراغ، 
ل� يميز بين الكميات 
المتجهة والقياسية. 

تمثيل 
المتجهات 

يمثل المتجه بيانيّاً بدقة، يجد قياس 
الزاوية التي يصنعها مع ال�تجاه الموجب 

لمحور السينات، يجد قياس الزاوية 
المحصورة بين متجهين ، يمثل متجهاً 

بدل�لة متجهّي الوحدة بدقة. 

يمثل المتجه بيانياً، غالباً 
ما يجد قياس الزاوية 

التي يصنعها مع ال�تجاه 
الموجب لمحور السينات، 

يجد قياس الزاوية 
المحصورة بين متجهين، 

يمثل متجهاً بدل�لة متجهّي 
الوحدة. 

يمثل اأحيانا المتجه 
بيانياً، يجد قياس 

الزاوية التي يصنعها مع 
ال�تجاه الموجب لمحور 

السينات.

يعطيً  على عبارة 
رياضية، يجد قيم 

صواب معظم العبارات 
بشكل خاطئ.
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اإجراء العمليات ال

على المتجهات

ُيجري عمليات جمع وطرح 
المتجهات جبرياً، وضربها 

اإتقان،  في ثابت بدقة وسرعة و
يوظّف التوازي في حل مسائل 
روتينية، يجمع ويطرح متجهين 

هندسياً،  يضرب متجهين 
ضرباً داخلياً، يحل مسائل 

روتينية تتضّمن تعامد متجهات، 
يضرب متجهين ضرباً تقاطعياً 

اإتقان.  بدقة وسرعة و

يجري عمليات جمع وطرح 

المتجهات وضربها في ثابت 

بدقة وسرعة، يوظف التوازي 

في حل مسائل روتينية، يجمع 

ويطرح متجهين هندسياً،  

يضرب متجهين ضرباً داخلياً، 

يحّل مسائل روتينية تتضّمن 

تعامد متجهات،  يضرب 

متجهين ضرباً تقاطعياً.

يجري عمليات جمع وطرح 

المتجهات وضربها في ثابت، 

ولكنه يخطئ اأحياناً في 

ال�تجاه عند جمع اأو طرح 

متجهين هندسياً.  يضرب 

متجهين ضرباً داخلياً، يعطي 

اأمثلة لمتجهين متعامدين اأو 

متوازيين، يضرب متجهين 

ضرباً تقاطعياً.

يخطئ في جمع 

وطرح متجهين اأو 

ضريهما في ثابت، 

يتعرف التوازي، 

ويصعب عليه تعرف 

التعامد. 

خصائص 

العمليات على 

المتجهات 

يتعرف خصائص العمليات 

على المتجهات، يتحقق من 

صحة تلك الخصائص باأمثلة، 

يعطي اأمثلة معاكسة تثبت 

خطئها، يثبت صحة تعميمات 

مستخدماً الخصائص. 

يتعرف خصائص العمليات على 

المتجهات، يتحقق من صحة 

تلك الخصائص باأمثلة، يعطي 

اأمثلة معاكسة تثبت خطئها، 

يثبت صحة معظم التعميمات 

مستخدماً الخصائص.

يتعرف خصائص العمليات على 

المتجهات، يتحقق من صحة بعض 

الخصائص باأمثلة، يعطي اأمثلة 

معاكسة تثبت خطاأ بعض الخصائص، 

يثبت صحة بعض التعميمات 

مستخدما تلك الخصائص.

يكتب بعض 

الخصائص بشكل 

غير دقيق ، يعطي 

مثال�ً معاكساً بصعوبة 

يبيّن خطاأ خاصيّة.  
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فهم المساألة 

والتخطيط للحل

يقراأ المساألة المعبّرة عن 

الهندسة الفراغية والمتجهات 

والعمليات عليها، يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات 

العلمية، يكتب المعطيات، 

يصمم نموذجاً اأو شكلاً 

للمساألة ما اأمكن، يرسم خطة 

للحل.

يقراأ المساألة المعبرة 
عن الهندسة الفراغية 
والمتجهات والعمليات 
عليها، يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات 
العلمية، يكتب 

المعطيات، يخفق اأحيانا 
في تصميم نموذجاً اأو 
شكلاً للمساألة ، يرسم 

خطة للحل.

يقراأ المساألة المعبّرة عن 
الهندسة الفراغية والمتجهات 
والعمليات عليها، يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات 
العلمية، يكتب المعطيات، 

يخفق غالباً في تصميم 
نموذٍج، اأو شكل للمساألة ، 
يرسم خطة غير واضحة للحل.

يقراأ المساألة ، يفهم 

بعض معاني الكلمات 

والمصطلحات 

العلمية ، يكتب 

المعطيات، يخفق 

في تصميم نموذٍج اأو 

شكٍل للمساألة.  

يستحضر الخبرات السابقة: تنفيذ الحل 

مفاهيم تعميمات وغيرها 

والربط بينها، والمعطيات 

والمطلوب،  يحوّل ببساطة 

المساألة الكلامية اإلى الصورة 

الرمزية المطلوبة، يوظّف ببراعة 

الهندسة المستوية في الحل.

يستحضر الخبرات 

السابقة: مفاهيم تعميمات 

وغيرها، والربط بينها 

والمعطيات والمطلوب 

، يحوّل معظم المسائل 

الكلامية اإلى الصورة 

الرمزية المطلوبة ، يوظف 

الهندسة المستوية في 

الحل.

يستحضر بعض الخبرات 

السابقة: مفاهيم تعميمات 

ويربط بصعوبة بينها وبين 

المعطيات والمطلوب، يحوّل 

المسائل الكلامية اإلى الصورة 

الرمزية المطلوبة على ال�أغلب 

بصعوبة، يخطئ اأحيانا في 

توظيف الهندسة المستوية في 

الحل. 

تنقصه الخبرات 

السابقة، ول� يستطيع 

تكوين المساألة 

الرمزية.
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جابة  التوصل للاإ

وفحصها

يجري خطوات منطقية مبررة 

مبنية على اأساس علمي، 

يفحص دقة الناتج من خلال 

اإمكانيات اأخرى للحل، 

جابة وُيقنع  ويفحص معقوليّة ال�إ

ذاته بها.

يجري على ال�أغلب 

خطوات منطقية صحيحة، 

يفحص دقة الناتج في 

معظم ال�أحيان، ويفحص 

جابة ويقنع ذاته  معقوليّة ال�إ

بها.

يجري بصعوبة خطوات منطقية 

صحيحة ، يفحص اأحيانا دقة 

جابة.  الناتج ومعقوليّة ال�إ

ل� يستطيع الحكم 

على صحة اإجابته، 

اأو فحص معقوليّة 

حله.
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تكافؤ العبارات 

الرياضية

يتعرف العبارات الرياضية 

المتكافئة، يبحث في 

تكافؤ  اأو عدم تكافؤ عبارتين  

رياضيتين،  يجد المعاكس 

يجابي للعبارات الشرطية  ال�إ

المحددة ، يوظف التكافؤ في 

نفي العبارات الشرطية.

يتعرف العبارات الرياضية 
المتكافئة، يبحث في 
تكافؤ  اأو عدم تكافؤ 
عبارتين  رياضيتين ، 

غالبا ما يجد المعاكس 
يجابي للعبارات  ال�إ
الشرطية المحددة ، 

يوظف التكافؤ في نفي 
العبارات الشرطية.

يتعرف اأدوات الربط، يعطي 

اأمثلة على عبارات مركبة، 

يحكم على قيم صواب بعض 

العبارات ويوظف برنامجاً 

محوسباً لذلك ، يبني جداول 

صواب بعض العبارات بشكل 

صحيح. 

يخلط بين رمزي 

اأداتي الربط و ، اأو  

، ويجد قيم صواب 

بعض العبارات 

المركبة عادة بشكل 

غير دقيق ، يبني 

جداول صواب غير 

منظمة.



٢8٩

يعرف الجملة المفتوحة الجملة المفتوحة 

ومجموعتي التعويض وحلها 

بدقة، يعطي اأمثلة على جمل 

مفتوحة، يجد مجموعة 

حلها بشكل صحيح، يجد 

مجموعة حل جمل مفتوحة 

مركبة بدقة، يتعرف تكافؤ 

جملتين مفتوحتين ويتحقق من 

تكافؤهما.

يعرف الجملة المفتوحة 
ومجموعتي التعويض 

وحلها ، غالباً ما  يعطي 
اأمثلة على جمل مفتوحة، 

يجد مجموعة حلها 
بشكل صحيح، يجد 
مجموعة حل جمل 
مفتوحة مركبة بدقة، 
يتعرّف تكافؤ جملتين 
مفتوحتين، ويتحقق من 

تكافؤهما.

يعرف الجملة المفتوحة 
ومجموعتي التعويض وحلها  
بدقة، يعطي بعض  ال�أمثلة 
على جمل مفتوحة، يجد 

اأحيانا  مجموعة حلها بشكل 
صحيح، يجد مجموعة 
حل جمل مفتوحة مركبة 

بدقة، يتعرف تكافؤ جملتين 
مفتوحتين ويتحقق من 

تكافؤهما.

يعرف الجملة 

المفتوحة ومجموعتي 

التعويض وحلها، 

يجد  صعوبة في 

حل جمل مفتوحة. 

يتعرف العبارات المسورة العبارات المسورة 

كلياً اأو جزئياً، وال�ألفاظ الدالة 

عليهما، يعبّر رمزياً عنهما 

بدقة، يجد قيم صوابهما 

بشكل صائب، ينفي كل 

منهما بدقة وسرعة.

يتعرف العبارات المسورة 
كلياً اأو جزئياً، وبعض 
ال�ألفاظ الدالة عليهما، 
يعبّر رمزياً عن معظمها، 
يجد قيم صواب معظم 
العبارات المسورة ، ينفي 
معظم العبارات المسورة.

يتعرف العبارات المسورة كلياً 

اأو جزئياً، وبعض ال�ألفاظ الدالة 

عليهما، يعبّر رمزياً عن بعض 

العبارات المسورة، يجد قيم 

صواب بعضها ويخطئ في 

نفيها. 

يخلط بين المسورين 

، يعبر عنهما بشكل 

غير دقيق، ينفيهما 

بشكل خاطئ معظم 

ال�أحيان.
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يتعرف طرق البرهان البرهان الرياضي

المختلفة: مباشر ، غير المباشر 

والتناقض، وال�ستقراء، يتعرف 

ويستخدم اآليات كل طريقة 

ثبات، يثبت  بشكل صحيح للاإ

صحة تعميمات مستخدماً 

اإحدى طرق البرهان بدقة 

وسرعة. 

يتعرف طرق البرهان 

المختلفة، يتعرف 

ويستخدم اآليات كل 

طريقة بشكل صحيح 

ثبات، يثبت صحة  للاإ

عدد كبير من التعميمات، 

مستخدماً اإحدى طرق 

البرهان. 

يتعرف طرق البرهان المختلفة، 

يثبت صحة بعض التعميمات 

بالبرهان المباشر، يستخدم 

ثبات ولكن  طريقة التناقض للاإ

ل� يصل للتناقض، يثبت صحة 

بعض التعميمات بال�ستقراء ول� 

يصل للنتيجة.

يعدد طرق البرهان 

،ل� يستطيع عادة 

اإثبات اأي من 

التعميمات المطلوبة 

باإحدى طرق 

البرهان.
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حل نظام مكوّن ا

من:

- 3 معادل�ت 

خطية بثلاث 

متغيرات. 

-معادلتين خطية 

وتربيعية

- معادلتين 

تربيعيتين.

يتعرّف كلاً من ال�أنظمة 

المجاورة، يوظّف طرق 

الحذف والتعويض في اإيجاد 

حلولها بدقة ، يكوّن اأنظمة 

معادل�ت رمزية لمسائل 

كلاميّة، ويحلّها ببراعة،  

يوظّف برامج حاسوبية في 

اإيجاد حّل اأنظمة المعادل�ت 

باإتقان، ولتحقق من صحة 

حله اليدوي.

يتعرف كلاً من ال�أنظمة 

المجاورة، يوظف طرق 

الحذف والتعويض في 

اإيجاد حلول معظمها 

بدقة، يكوّن اأنظمة 

معادل�ت رمزية لمسائل 

كلامية ويحل معظمها، 

يوظّف برامج حاسوبية في 

اإيجاد حل معظم ال�أنظمة 

من المعادل�ت، والتحقق 

من صحة حله اليدوي.

يتعرف كلاً من ال�أنظمة 

المجاورة، يوظف طرق 

الحذف والتعويض في اإيجاد 

حلول بعضها ، يكوّن اأنظمة 

معادل�ت رمزية لمسائل كلامية 

ويحل بعضها، يوظف برامج 

حاسوبية في اإيجاد حل بعض 

اأنظمة من المعادل�ت. 

يحل معادلة خطية 

، يحاول حل بعض 

المعادل�ت التربيعية، 

يخطئ في حل نظام 

من معادلتين خطيتين 

بمتغيرين.
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حل معادل�ت اأسية 

ولوغاريتمية.

يحل المعادل�ت ال�أسية 

واللوغاريتمية باإتقان ، يحوّل 

المعادلة من الصورة ال�أسية 

اإلى اللوغاريتمية، يرفض اأو 

يقبل الحلول الناتجة بناء 

على مجالي ال�قترانين ال�أسي 

واللوغريتمي، يحوّل مسائل 

كلامية مرتبطة اإلى رمزية 

ويحلها.

يحّل معظم المعادل�ت 

ال�أسيّة واللوغاريتمية، 

يحوّل المعادلة من الصورة 

ال�أسية اإلى اللوغاريتمية. 

يرفض اأو يقبل الحلول 

الناتجة بناء على 

مجاليهما، يحوّل معظم 

المسائل الكلامية اإلى 

رمزية ويحلها.

يحّل بعض المعادل�ت 

ال�أسية واللوغاريتمية ، يحوّل 

المعادلة من الصورة ال�أسية 

اإلى اللوغاريتمية، يحوّل بعض 

المسائل الكلامية اإلى رمزية 

ويحل بعضها.

يستخدم بعض 

قوانين ال�أسس 

واللوغاريتمات.

حل معادل�ت تتضمن 

القيمة المطلقة.

يتعرف مفهوم هذه 
المعادلة، يعيد تعريف القيم 
المطلقة المتضمنة مستعيناً 
بخطّال�أعداد، يحل المعادلة 
الخطية التي تتضمن القيمة 
المطلقة مرة واحدة ، يحل 
المعادلة التي تحوي القيمة 

المطلقة مرتين، يحوّل 
المعادل�ت الجذرية التربيعية 
التي تؤول اإلى معادل�ت قيمة 

مطلقة ويحلها باإتقان.

يعيد تعريف القيم المطلقة 
المتضمنة مستعيناً بخّط 
ال�أعداد، يحل معظم 

المعادل�ت الخطية التي 
تتضمن القيمة المطلقة 
مرة واحدة ، يحل معظم 
المعادل�ت التي تحوي 
القيمة المطلقة مرتين، 

يحوّل المعادل�ت الجذرية 
التربيعية التي تؤول اإلى 
معادل�ت قيمة مطلقة 

ويحلها. 

يعيد تعريف القيم المطلقة 

المتضمنة مستعيناً بخط 

ال�أعداد، يحل بعض 

المعادل�ت الخطية التي 

تتضمن القيمة المطلقة 

مرة واحدة ، يحوّل 

معادل�ت جذرية تربيعية 

التي تؤول اإلى معادل�ت 

قيمة مطلقة ويحل بعضها.

يحل معادلة الخطية 

بسيطة، يتعرف شكل 

معادلة المتضمنة للقيمة 

المطلقة، ولكن ل� يعي 

اإمكانية وجود اأكثر من 

حل لها.
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حل نظام من متباينات 

خطية بمتغيرين.

يعيد صياغة المتباينتين: 

|س|> اأ، |س|< اأ يتعرف 

نظام المتباينات الخطية 

بمتغيرين، يمثل النظام في 

المستوى الديكارتي، يحل 

اأنظمة المتباينات الخطية 

بمتغيرين باإتقان، يحوّل نظاماً 

من الصورة الكلامية للرمزية 

ويحله بدقة، يحل ال�أنظمة 

من المتباينات الخطية التي 

تتضمن القيمة المطلقة 

باإمكانات عالية.  

يعيد صياغة المتباينتين: 

|س|> اأ، |س|< اأ ، 

يتعرف نظام المتباينات 

الخطية بمتغيرين، يمثل 

النظام في المستوى 

الديكارتي ، يحل معظم 

اأنظمة من المتباينات 

الخطية بمتغيرين باإتقان، 

يحوّل نظام من الصورة 

الكلامية للرمزية ويحله، 

يحّل ال�أنظمة من 

المتباينات الخطية التي 

تتضمن القيمة المطلقة. 

يعيد صياغة المتباينتين: 

|س|> اأ، |س|< اأ، 

يتعرف نظام المتباينات 

الخطية بمتغيرين، يمثل 

بعض تلك ال�أنظمة في 

المستوى الديكارتي، يحل 

بعض اأنظمة من المتباينات 

الخطية بمتغيرين، يحل 

بعضاً من ال�أنظمة من 

المتباينات الخطية التي 

تتضمن القيمة المطلقة. 

يمثل بعض المتباينات 

الخطية بمتغيرين في 

المستوى، ول� يتحرّى 

الدقة يحل بعض 

المتباينات الخطية. 
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الوعي بمفهوم وال

المتتالية.

يعرّف  مفهوم المتتالية، يجد 

حدودها بمعرفة الحد العام 

لها  بدقة. 

يعرّف  مفهوم المتتالية 

، يجد  معظم حدودها 

بمعرفة الحد العام لها.

يعرّف  مفهوم المتتالية، 

يجد  بعض حدودها 

بمعرفة الحد العام لها. 

يجد حّداً ما من متتالية. .

المتتالية الحسابية 

واأوساطها.

يميز المتتالية الحسابية من 

غيرها بسهولة، يجد حدها 

العام بسرعة، يجد رتبة حد، 

يدخل اأوساطا حسابية بين 

عددين، 

يميز المتتالية الحسابية من 

غيرها في معظم الحال�ت، 

يجد حدها العام للمتتالية، 

يدخل اأوساطا حسابية بين 

عددين.

يميز المتتالية الحسابية من 

غيرها في بعض الحال�ت، 

يجد  احيانا الحد  العام 

للمتتالية، يدخل اأوساطا 

حسابية بين عددين مع بعض 

ال�أخطاء. 

يمكنه تمييز المتتالية 

الحسابية من غيرها.
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المتتالية الحسابية 

واأوساطها.

يميّز المتتالية الهندسية 

من غيرها، يدخل اأوساطاً 

هندسية بين عددين  بدقة. 

يميّز المتتالية الهندسية 

من غيرها، غالباً ما 

يدخل اأوساطاً هندسية 

بين عددين. 

يميز المتتالية الهندسية من 

غيرها  في بعض المتتاليات، 

يخطئ عند اإدخال اأوساٍط 

هندسية بين عددين.  

يخلط بين المتتالية 

الحسابية والهندسية. 

الوعي بمفهوم 

المتسلسلة. 

يعرف المتسلسلة بشكل 

عام ، ويعرف رمز المجموع 

)سيجما( ، يجد  مجموع 

حدود متسلسلة بدقة. 

يعرف المتسلسلة بشكل 
عام ، ويعرف رمز 

المجموع )سيجما( ، 
غالبا ما يكون قادراً على 
اإيجاد  مجموع حدود 

متسلسلة.

يعرف المتسلسلة بشكل 
عام ، ويعرف رمز 

المجموع )سيجما( ، 
يخطئ اأحياناً في اإيجاد  
مجموع حدود متسلسلة.

يجد مجموع متسلسلة 

ُعلمت حدودها فقط.

يعي مفهوم المتسلسلة المتسلسلة الحسابية.  

الحسابية ويميزها من غيرها 

بدقة، من خلال معرفة 

اأساسها وحدودها. يحدد 

رتبة الحد اإذا ُعلمت قيمته. 

غالبا ما يكون قادراً 
على تمييز المتسلسلة 
الحسابية من غيرها من 
خلال معرفة اأساسها 
وحدودها. يحدد رتبة 
الحد اإذا ُعلمت قيمته.

نادراً ما يميز المتسلسلة 

الحسابية من غيرها .

نادراً ما يكون قادراً 

على تحديد المتسلسلة 

الحسابية من غيرها.

مجموع المتسلسلة 

الحسابية. 

يجد مجموع اأية حدود  

في المتسلسلة الحسابية 

مستخدماً قانون المجموع. 

غالباً ما يكون قادراً 

على اإيجاد مجموع اأية 

حدود  في المتسلسلة 

الحسابية، مستخدماً قانون 

المجموع. 

يجد مجموع حدود  في 

المتسلسلة الحسابية، دون 

استخدام القانون العام 

للمجموع.

يجد صعوبة في حساب 

مجموع متسلسلة 

حسابية. 
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 يعي مفهوم المتسلسلة المتسلسلة الهندسية.   

الهندسية ويميزها  من غيرها  

حسب ال�أساس )ر ( ، 

يحدد رتبة الحد اإذا ُعلمت 

قيمته  بدقة.

يميز المتسلسلة الهندسية  

من غيرها  حسب 

ال�أساس )ر(، يتمكن 

في كثير من الحال�ت 

تحديد رتبة الحد اإذا 

ُعلمت قيمته . 

نادراً ما يميز المتسلسلة 

الهندسية والحسابية 

يصعب عليه تحديد 

المتسلسلة الهندسية من 

غيرها. 

مجموع المتسلسلة 
الهندسية.

 يجد مجموع اأية حدود  
في المتسلسلة الهندسية  
سواء كانت منتهية اأو غير 
منتهية، مستخدماً قانون 

المجموع بدقة.

غالبا ما يجد مجموع 
اأية حدود في المتسلسلة 
الهندسية سواء كانت 
منتهية او غير منتهية، 

مستخدماً قانون 
المجموع .

يخلط بين قانون 
المجموع في كلٍّ منهما. 

يصعب عليه اإيجاد 
مجموع المتسلسلة 

الحسابية.

دراسة 
القطوع 

المخروطية 
القياسية

يعرّف القطع المكافئ بدقة، مفهوم القطع المكافئ.
يتعرف المحل الهندسي لنقطة 
تتحرك في المستوى حسب 
شروط محددة )حالة القطع 

المكافئ(، يميز معادلة القطع 
المكافئ.

يعرّف القطع المكافئ ، 
يتعرف معظم المفاهيم: 
البؤرة والدليل والراأس 
ومحور التماثل، يميز 
معادلة القطع المكافئ.

يخلط بين المفاهيم: 
البؤرة والدليل والراأس 

ومحور التماثل.

يجد راأس القطع.
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معادلة القطع 
المكافئ

يعرف الحال�ت ال�أربع للقطع 
، موّضحاً معادلة كل حالة. 
يجد البؤرة والدليل والراأس 
ومحور التماثل اإذا ُعلمت 
معادلة القطع المكافئ، 
يوظف برامج حاسوبية في 
تمثيل منحناه ببراعة، يجد 

معادلة القطع المكافئ، يجد 
معادلته اإذا اأعطي العناصر 
الكافية لذلك، يجد معادلة 

دليله ومعادلة محوره.

يجد البؤرة والدليل والراأس 
ومحور التماثل اإذا ُعلمت 

معادلة القطع المكافئ بشكل 
صحيح في معظم الحال�ت، 

يجد معادلته اإذا اأعطَي 
العناصر الكافية لذلك ، 

يعرض الحال�ت ال�أربع للقطع 
المكافئ موّضحاً معادلة كل 
حالة، يوظف برامج حاسوبية 

في تمثيل منحناه. 

يجد البؤرة والدليل والراأس 
ومحور التماثل اإذا ُعلمت 

معادلة القطع المكافئ بشكل 
صحيح في بعض الحال�ت، 

يجد معادلته بصعوبة اإذا اأعطي 
العناصر الكافية لذلك ، يخلط 
بين الحال�ت ال�أربع للقطع 
المكافئ يوظف اأحد البرامج 
الحاسوبية في تمثيل منحناه.

يخفق في توظيف 
اأي البرامج الحاسوبية  
لتمثيل منحناه، يخطئ 

في اإيجاد البؤرة 
والدليل والراأس ومحور 
التماثل اإذا ُعلمت 

معادلة القطع المكافئ 
باستمرار.

مفهوم القطع 
الناقص

يعرّف القطع الناقص بدقة، 
يتعرف البؤرتين والراأسين 
ومحوري التماثل واختلافه 
المركزي، يفرّق بين حالتي 
القطع السيني والصادي 

موضحاً معادلة كل حالة، 
يعرف القطع كمحلٍّ هندسي 
لنقطة تتحرك في المستوى، 

يرسم منحناه بمسمارين وخيط 
بدقة. 

يعرّف القطع الناقص، يجد 
بشكل صحيح البؤرتين 

والراأسين ومحوري التماثل 
واختلافه المركزي اإذا ُعلمت 
معادلته في معظم الحال�ت، 

يجد معادلته اإذا اأعطي 
العناصر الكافية لذلك.

يخطئ في اإيجاد البؤرتين 
اأو الراأسين، اأو طولي محور 
التماثل، اأو اختلافه المركزي 
اإذا ُعلمت معادلته في معظم 

الحال�ت، يجد معادلته بصعوبة 
اإذا اأعطي العناصر الكافية لذلك 

، يخلط بين حالتيه السيني 
والصادي.

يخطئ في اإيجاد اأي 
من عناصره اإذا ُعلمت 
معادلته  باستمرار ، 
ل� يفرق بين الثوابت 
اأ ، ب الواردة في 

المعادلة. 
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معادلة القطع 
الناقص

يجد معادلة القطع، يجد 
البؤرتين والراأسين ومحوري 

التماثل واختلافه المركزي اإذا 
ُعلمت معادلته ، يجد معادلته 

اإذا اأعطي العناصر الكافية 
لذلك، يفرّق بين حالتي القطع 

السيني والصادي موضحاً 
معادلة كّل حالة، يجد طولي 
محوريه واختلافه المركزي. 

يجد معادلة القطع، يجد البؤرتين 
والراأسين ومحوري التماثل 

واختلافه المركزي اإذا علمت 
معادلته في معظم ال�أحيان ، يجد 
معادلته اإذا اأعطي العناصر الكافية 
لذلك، يفرّق بين حالتي القطع 
السيني والصادي موضحاً معادلة 
كل حالة، يجد طولي محوريه 
واختلافه المركزي في معظم 

ال�أحيان.

يجد معادلة القطع، يجد 
البؤرتين والراأسين ومحوري 

التماثل واختلافه المركزي اإذا 
ُعلمت معادلته، يجد معادلته اإذا 
اأعطي العناصر الكافية لذلك، 
بصعوبة يفرّق بين حالتي القطع 
السيني والصادي يجد  طولي 
محوريه واختلافه المركزي في 

بعض ال�أحيان

ليس لديه القدرة على 
اإيجاد معادلة القطع او 

اأي من عناصره.

مفهوم القطع 
الزائد

يعرّف القطع الزائد بدقة، يرسم 
منحنى تقريبياً له اإذا ُعلمت معادته 

اأو بعض المعلومات الكافية، 
يفرق بين حالتي القطع السيني 
والصادي موضحا معادلة كل 
حالة ، يعرف القطع كمحل 
هندسي لنقطة تتحرك في 

المستوى، يرسم منحنى تقريبياً 
له اإذا ُعلمت معادلته اأو بعض 
المعلومات الكافية، يوظّف 

برامج حاسوبية  ببراعة في تمثيل 
منحناه.

يعرّف القطع الزائد ، يرسم 
منحنى تقريبياً له اإذا ُعلمت 
معادلته، اأو بعض المعلومات 
الكافية، يفرق عادة بين حالتي 
القطع السيني والصادي موضحاً 
معادلة كل حالة ، يعرف القطع 
كمحل هندسي لنقطة تتحرك في 
المستوى، يرسم منحنى تقريبياً 
له اإذا ُعلمت معادلته اأو بعض 

المعلومات الكافية، يوظف برامج 
حاسوبية في تمثيل منحناه.

يعرّف القطع الزائد بدقة، يرسم 
منحنى تقريبياً له اإذا ُعلمت 
معادته اأو بعض المعلومات 

الكافية، يفرّق اأحياناً بين حالتي 
القطع السيني والصادي موّضحاً 
معادلة كل حالة ، يعرف القطع 
كمحل هندسي لنقطة تتحرك 
في المستوى، يرسم منحنى 
تقريبياً له اإذا ُعلمت معادته 

اأو بعض المعلومات الكافية،  
يوظف برامج حاسوبية  ببراعة 

في تمثيل منحناه.

ل� يستطيع تعريف 
القطع ، يخلط بين 

حالتيه ول� يجد اأياً من 
عناصره.



٢٩٧

معادلة القطع 
الزائد

يجد البؤرتين والراأسين 
ومحوري التماثل واختلافه 

المركزي واأطوال المحاور  اإذا 
ُعلمت معادلته دائما  بشكل 
صحيح، يجد معادلته اإذا 

اأعطي العناصر الكافية لذلك  
لكل الحال�ت.

يجد البؤرتين والراأسين 
ومحوري التماثل واختلافه 
المركزي واأطوال المحاور  
اإذا ُعلمت معادلته لمعظم 
الحال�ت، يجد معادلته اإذا 

اأعطيت العناصر الكافية لذلك  
لمعظم الحال�ت.

يجد البؤرتين والراأسين ومحوري 
التماثل واختلافه المركزي 

واأطوال المحاور  اإذا ُعلمت 
معادلته لبعض الحال�ت، 
يجد معادلته اإذا اأعطي 

العناصر الكافية لذلك  لمعظم 
الحال�ت.

يجد بعض عناصر 
القطع اإذا ُعلمت 

معادلته ، يجد معادلته 
اإذا اأعطي العناصر 

الكافية لذلك  اأحياناً.
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نهاية ال�قتران عند ا

نقطة
يتعرف اإلى مفهوم النهاية 

عند نقطة محددة من جدول 
لقيم تقترب من النقطة، اأو 
من خلال التمثيل البياني 
للاقتران، يتعرف نظريات 

النهايات ويوظفها في اإيجاد 
نهاية اقتران عند نقطة جبرياً، 
يوظف بدقة برامج حاسوبية 

في حساب النهايات.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية 
عند نقطة محددة من جدول 
لقيم تقترب من النقطة، اأو 
من خلال التمثيل البياني 
للاقتران، يعرف قوانين 

النهايات ويوظفها غالباً في 
اإيجاد نهاية اقتران عند نقطة 
جبرياً، يوظف برامج حاسوبية 
في حساب اأغلب النهايات.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية عند 
نقطة محددة من جدول لقيم 
تقترب من النقطة، اأو خلال 
التمثيل البياني للاقتران، يعرف 
بعض قوانين النهايات حاسوبية 

في حساب بعض النهايات.

يحاول اإيجاد النهاية 
خلال التمثيل البياني 
للاقتران، يعرف قليلاً 
عن قوانين النهايات 
يعرف  المقصود 

بالنهاية غير المعينة  ول� 
يستطيع حلها.

نهاية اقتران متعدد 
القاعدة

يتعرف نقاطاً في مجال 
ال�قتران )طرفية تحول اأو غير 
تحول( ويحسب بدقة النهاية. 

يجد قيم بعض الثوابت 
المجهولة المتضمنة في اقتراٍن 
ما بمعرفة نهايته عند نقطة 
معينة دائما بشكل صحيح.

يتعرف نقاطاً في مجال ال�قتران 
)طرفية تحول اأو غير تحول( 
ويحسب النهاية من يمين 

النقطة اأو من يسارها في معظم 
الحال�ت، يجد قيم بعض 
الثوابت المجهولة المتضمنة 

في اقتران ما بمعرفة نهايته عند 
نقطة. 

يتعرف اإلى ال�قتران متعدد 
القاعدة ونقطة التحول، ويستطيع 
غالباً حساب النهاية عند  نقطة 
التحول،ل� يستطيع اإيجاد قيمة 

مجهول في ال�قتران بمعرفة نهايته 
عند نقطة معينة. 

يتعرف اإلى ال�قتران 
متعدد القاعدة ونقطة 

التحول، ويحاول 
حساب النهاية. 
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الصور غير 
المعينة 
والنهاية

يتعرف الصيغ غير المعينة 
، يجد نهاية – اإن وجدت- 
ل�قترانات تؤول عند التعويض 
لصيغ غير معينة ، يستخدم 

التحليل اإلى العوامل ليجد نهاية 
اقتران نسبي يستخدم الضرب 
يجاد نهايات تحوي  بالمرافق ل�إ

جذوراً تربيعية بدقة.

يتعرف الصيغ غير المعينة ، يجد 
نهاية – اإن وجدت- ل�قترانات 
تؤول عند التعويض لصيغ غير 
معينة في معظم الحال�ت ، 
يستخدم التحليل اإلى العوامل 
ليجد نهاية اقتران نسبي في 
اأغلب ال�أحيان ، يستخدم 

يجاد نهايات  الضرب بالمرافق ل�إ
تحوي جذوراً تربيعية. 

يتعرف الصيغ غير المعينة 
، يجد نهاية – اإن 

وجدت- ل�قترانات تؤول 
عند التعويض لصيغ غير 
معينة في بعض الحال�ت 
، يستخدم التحليل اإلى 
العوامل ليجد نهاية اقتران 
نسبي في بعض ال�أحيان. 

يعوض في ال�قتران 
لحساب النهايات 
، يصعب عليه 
اإجراء التحليل اأو 
الضرب بالمرافق.

نهاية ال�قتران 
الدائري 

يحسب بشكل صحيح قيم 
نهايات اقترانات دائرية ، 

يتعرف النهايتين جاس/س ، 
ظاس/س عند اقتراب س من 
الصفر ويوظفهما ببراعة في 

اإيجاد نهايات اقترانات دائرية، 
يوظف برامج حاسوبية للتحقق 
من صحة كل النهايات التي 

يحسبها.

يحسب بشكل صحيح قيم 
نهايات اقترانات دائرية لمعظم 
الحال�ت، يتعرف النهايتين 
جاس/س ، ظاس/س عند 

اقتراب س من الصفر ويوظفهما 
في اإيجاد نهايات اقترانات 

دائرية ، يوظف برامج حاسوبية 
للتحقق من صحة معظم 
النهايات التي يحسبها.

يحسب بشكل صحيح 
قيم نهايات اقترانات دائرية 
في بعض ال�أحيان، يتعرف 

النهايتين جاس/س ، 
ظاس/س عند اقتراب س 
من الصفر ويوظفهما في 

اإيجاد بعض نهايات اقترانات 
دائرية، يخطئ في تعويض 
بعض القيم في اقترانات 

دائرية.

يجد النهايتين 
جاس/س ، 

ظاس/س عند 
اقتراب س 

من الصفر ول� 
يستطيع عادة 
توظيفهما في 
اإيجاد نهايات 
اقترانات دائرية. 
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نهاية 
اقتران عند 
المال�نهاية

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 
± ويجد ناتج تلك  على 
العمليات بدقة، يجد نهاية 

± اقترانات نسبية عند 
، يكتشف العلاقة بين درجتي 
البسط والمقام وقيمة النهاية 
ويوظفها باستمرار في حساب 
النهاية ، يوظف برامج حاسوبية 

± في اإيجاد النهاية عند 

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 
± ويجد ناتج تلك  على 
العمليات ، يجد نهاية اقترانات 

± لمعظم  نسبية عند 
ال�قترانات ، يكتشف العلاقة 
بين درجتي البسط والمقام 
وقيمة النهاية ويوظفها في 

معظم الحال�ت في حساب 
النهاية ، يوظف برامج حاسوبية 

± في اإيجاد النهاية عند 
لمعظم النهايات.

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 
± ويجد ناتج تلك  على 
العمليات مخطئاً في بعضها 
، يجد نهاية اقترانات نسبية 

± لبعض ال�قترانات  عند 
، ويوظف العلاقة بين 

درجتي البسط والمقام وقيمة 
النهاية في بعض الحال�ت 

في حساب النهاية ، يوظف 
برامج حاسوبية في اإيجاد 
لبعض  ± النهاية عند 

النهايات.

يتعرف عدداً قليلاً 
من قواعد اإجراء 
العمليات على

± يصعب 

عليه اإيجاد 
النهايات عند 
المال�نهاية.
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مفهوم 
ال�تصال 

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، يحكم 
على اتصال اقتران ممثل 

هندسياً اأو جبرياً من التعريف 
، يوظف مفهوم ال�تصال في 

اإيجاد قيم مجهولة متضمنة في 
اقتراٍن معطى. 

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، يستطيع 
الحكم على اتصال اقتران 
ممثلاً هندسياً اأو جبرياً من 
التعريف. ينجح اأحياناً  في 
بحث اتصال اقتران معطى، 

يحاول توظيف مفهوم ال�تصال 
في اإيجاد قيمة مجهول في 

اقتران معطى.

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، 

يستطيع اأحياناً الحكم على 
اتصال اقتران ممثلاً هندسياً 
اأو جبرياً من التعريف. ل� 
يستطيع توظيف  مفهوم 
ال�تصال في اإيجاد قيمة 
مجهول في اقتران معطى.

يتعرف اإلى مفهوم 
ال�تصال عند 

نقطة  وشروطه، 
ل� يستطيع الحكم 
على اتصال اقتران 

ممثلاً هندسياً 
اأو جبرياً من 
التعريف. 



3٠٠

نظريّات 
ال�تصال

يتعرف نظريات ال�تصال ، 
يوظف النظريات في بحث 

اتصال ال�قتران بدقة،  يتعرف 
شروط نظرية بلزانو، ويعي 

معناها الهندسي بدقة، يوظف 
النظرية في تقريب قيم عددية 

كالجذور الصّماء. 

يتعرف نظريات ال�تصال، 
ويوظف النظريات في بحث 

اتصال معظم ال�قترانات، يتعرف 
شروط نظرية بلزانو، ويعي معناها 
الهندسي، يوظف النظرية في 
تقريب قيم عددية كالجذور 

الصماء.

يتعرف نظريات ال�تصال، 
يوظف النظريات في بحث 
اتصال بعض ال�قترانات، 
يتعرف شروط نظرية بلزانو، 
يوظف النظرية في اإيجاد 

بعض اأصفارال�قتران.

يحفظ النظرية 
شروطاً ونتيجة، 

ولكن ل� يستطيع 
حل المسائل 
تطبيقاً عليها.
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فهم المساألة 
والتخطيط 

للحل

قراءة المساألة، فهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 

العلمية ، يكتب المعطيات، 
يمثل المساألة بشكٍل ما اأمكن، 

يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة، فهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 

العلمية، يكتب المعطيات، 
ُيخفق اأحياناً في رسم شكل اأو 
نموذج للمساألة، يرسم خطة 

للحل.

قراءة المساألة ، فهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 

العلمية، يكتب المعطيات، 
يخفق غالباً في تصميم 
نموذج اأو شكل للمساألة 
، يرسم خطة غير منظمة 

للحل.

بصعوبة يقراأ 
المساألة ، 

وبصعوبة يفهم 
معانيها. 

يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل 
: مفاهيم تعميمات وغيرها، 
والربط بينها وبين المعطيات 
والمطلوب ، يكوّن معادلة 
القطع اللازمة في الحل 

بسهولة.

يستحضر الخبرات السابقة : 
مفاهيم تعميمات وغيرها، والربط 
بينها وبين المعطيات والمطلوب، 

يكوّن معادلة القطع اللازمة 
ويستخدمها في الحل على ال�أغلب 

بسهولة. 

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة: مفاهيم تعميمات، 
ويربط بصعوبة بينها وبين 

المعطيات والمطلوب، يكوّن 
معادلة القطع اللازمة بصعوبة. 

يستحضر خبرات 
منقوصة وغير 

صحيحة.

التوصل 
جابة  للاإ
وفحصها

يجري خطوات منطقية مبررة 
مبنية على اأساس علمي ، 

يفحص دقة الناتج ، ويفحص 
جابة ويقنع ذاته بها. معقولية ال�إ

يجري على ال�أغلب خطوات 
منطقية صحيحة ، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص معقولية 
جابة يقنع ذاته بها. ال�إ

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة ، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص 
جابة.  معقولية ال�إ

ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته 
اأو فحص معقولية 

حله.
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ال�حتمال�ت 
وال�حصاء

حاطة  ال�إ
بالمتغيرات 
العشوائية

التوزيع 
ال�حتمالي 
للمتغير 
العشوائي 
المنفصل

يعرف المتغير العشوائي 
المنفصل ومداه، يجد ذلك 
المدى للتجارب العشوائية 
المختلفة، يتعرف توزيعه 

ال�حتمالي ويكتبه ويتعرف اقتران 
الكثافة ال�حتمالية ويجده لتلك 
التجارب، يتعرف توقّعه ويحسبه 
بدقة وسرعة، يتعرف الخاصية 

الخطية للتوقع ويوظفها في الحل 
دائماً.

يعرف المتغير العشوائي 
المنفصل ومداه، يجد ذلك 
المدى لمعظم التجارب 
العشوائية، يتعرف توزيعه 

ال�حتمالي ويكتبه ويتعرف اقتران 
الكثافة ال�حتمالية ويجده لعدد 

كبير من التجارب، يتعرف 
توقعه ويحسبه بشكل صحيح 

معظم ال�أحيان، يتعرف الخاصية 
الخطية للتوقع ويوظفها في 

الحل غالباً.

يجد مدى المتغير العشوائي 
المنفصل لبعض التجارب، 
يكتب التوزيع ال�حتمالي 
لبعض التجارب العشوائية، 
يحسب التوقع اأحياناً بشكل 
صحيح، يتعرف الخاصية 
الخطية للتوقع ويوظفها في 

الحل اأحياناً.

يجد بعض 
عناصر المدى 
بشكل صائب، 
يجد التوقع عادة 
بشكل خاطئ.  

يتعرف التجارب ذات الحدين، توزيع ذو الحدين
يجد مدى المتغير العشوائي ذي 
الحدين،  يجد احتمال النجاح 

في ر مرة  لتلك التجارب، 
يكتب التوزيع ال�حتمالي، 
يتعرف ويجد توقّع ق لتلك 

التجارب.

يتعرف التجارب ذات 
الحدين، يجد مدى المتغير 

العشوائي ذي الحدين 
لمعظم التجارب،  يجد 

احتمال النجاح في ر مرة  
لمعظم التجارب، يكتب 
التوزيع ال�حتمالي يتعرف 
ويجد توقع ق لمعظم  

التجارب العشوائية.

يتعرف التجارب ذات 
الحدين، يجد مدى المتغير 
العشوائي ذي الحدين لبعض 

التجارب،  يجد احتمال 
النجاح في ر مرة  لبعض 
التجارب، يكتب التوزيع 

ال�حتمالي يتعرف ويجد توقع 
ق لبعض التجارب العشوائية.

يجد بعض عناصر 
المدى لمتغير 

لعشوائي ذي الحدين 
لبعض التجارب، 
يصمم جدول 

التوزيع ال�حتمالي، 
ول� يستطيع اإتمامه 
بشكل صحيح. 
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التوزيع الطبيعي 
)المعتدل(

يتعرف ويجد العلامة المعيارية 
ل�أية علامة خام، يتعرف 

ويستخدم التعميم: مجموع 
العلامات المعيارية لتوزيع ما 
=٠ وانحرافها المعياري =١ 
، يتعرف التوزيع الطبيعي 
والطبيعي المعياري، يجد 

احتمال اأية قيم معيارية محددة 
مستخدماً جدول التوزيع، يحل 
المسائل الحياتية ذات العلاقة. 

يتعرف ويجد العلامات 
المعيارية للعلامات الخام 

في معظم ال�حيان، 
يتعرف ويستخدم التعميم: 
مجموع العلامات المعيارية 

لتوزيع ما =٠ وانحرافها 
المعياري =١ ، يتعرف 
التوزيع الطبيعي والطبيعي 
المعياري، يجد احتمال 
قيم معيارية محددة، 

مستخدماً جدول التوزيع 
غالباً بشكل صحيح، يحل 
معظم المسائل الحياتية 

ذات العلاقة.

يتعرف ويجد العلامة المعيارية 
لعلامة خام، يتعرف اأن 

مجموع العلامات المعيارية 
لتوزيع ما =٠ وانحرافها 
المعياري =١ ، يتعرف 
التوزيع الطبيعي والطبيعي 

المعياري، يجد احتمال قيم 
معيارية محددة، مستخدما 
جدول التوزيع اأحياناً بشكل 

صائب.

يحفظ قانون اإيجاد 
ع ول� يطبق عليه، 
يخفق في استخدام 

الجدول. 

ء 
صا

�ح
بال

ة 
علق

مت
 ال

ئل
سا

لم
ل ا

ح
ال

تم
�ح

وال

فهم المساألة 
والتخطيط للحل

يقراأ المساألة المتعلقة بالتوزيع 
ال�حتمالي واأنواعها، يفهم 

معاني الكلمات والمصطلحات 
العلمية، يكتب المعطيات، 
يصمم نموذجاً اأو شكلاً 

للمساألة ما اأمكن، يرسم خطة 
للحل.

يقراأ المساألة المتعلقة 
بالتوزيع ال�حتمالي 

واأنواعها، يفهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 

العلمية ، يكتب 
المعطيات، ُيخفق اأحياناً 

في تصميم نموذٍج اأو شكٍل 
للمساألة، ورسم خطة 

للحل.

يقراأ المساألة المتعلقة 
بالتوزيع ال�حتمالي وانواعها 

يفهم معاني الكلمات 
والمصطلحات العلمية ، 

يكتب المعطيات.

نادراً ما يفهم المعاني 
المتعلقة بالمتغير 

العشوائي.
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يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل 
: مفاهيم تعميمات وغيرها 
والربط بينها وبين المعطيات 
والمطلوب، يحوّل ببساطة 

المساألة الكلامية اإلى الصورة 
الرمزية المطلوبة، يوظف ببراعة 
المتغيرات العشوائية  في الحل.

يستحضر الخبرات السابقة 
: مفاهيم تعميمات 

وغيرها والربط بينها وبين 
المعطيات والمطلوب، 
يحوّل معظم المسائل 
الكلامية اإلى الصورة 

الرمزية المطلوبة ، يوظف 
التوزيعات ال�حتمالية  في 

الحل.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة: مفاهيم تعميمات 
ويربط بصعوبة بينها وبين 

المعطيات والمطلوب، يحوّل 
المسائل الكلامية اإلى الصورة 
الرمزية المطلوبة على ال�أغلب 
بصعوبة، يخطئ اأحياناً في 

توظيف التوزيعات ال�حتمالية  
في . 

ينقصه الخبرات 
السابقة ول� يستطيع 

تكوين المساألة 
الرمزية.

جابة  التوصل للاإ
وفحصها

يجري خطوات منطقية مبررة 
مبنيّة على اأساس علمي، 

يفحص دقة الناتج من خلال 
اإمكانيات اأخرى للحل، 

جابة ويقنع  ويفحص معقوليّة ال�إ
ذاته بها.

يجري على ال�أغلب 
خطوات منطقية صحيحة، 

يفحص دقة الناتج في 
معظم ال�أحيان، ويفحص 
جابة يقنع ذاته  معقولية ال�إ

بها.

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة، يفحص 
اأحياناً دقة الناتج ومعقولية 

جابة.  ال�إ

ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته اأو 
فحص معقوليّة حله.
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الصف: الحادي عشر ريادي )الفندقي وال�قتصاد المنزلي(          الوحدة: ال�ولى          عنوان الوحدة: ال�إحصاء  وال�حتمال�ت       عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

طرق البحث 
العلمي 

) العينات 
ال�إحصائية(.

التعرف اإلى  •
اأساسيات البحث 

العلمي

التعرف اإلى اأنواع  •
العينات.

مفهوم البحث العلمي. •
خطوات البحث العلمي. •
الطريقة المباشرة، الطريقة شبه المباشرة، الطريقة  •

غير المباشرة.
مفهوم اأسلوب الحصر الشامل. •
�حصائي )مجتمع البحث(. •  مفهوم المجتمع ال
نة البحث(. • مفهوم  اأسلوب العينة )عي
ية )القصدية، الصدفة(. • �حتمال العينات غير ال
ية البسيطة،  • ية )العشوائ �حتمال العينات ال

الطبقية، المنتظمة، العنقودية(.

�أنشطة  • يمارس الطلاب مجموعة من ال
لتعرف على  المفاهيم  في مجموعات ل

ية. �حتمال العينات ال المرتبطة ب
يميز الطلاب الطريقة المناسبة لجمع  •

انات في دراسات مختلفة. ي ب ال
يارها في دراسة  • نة المراد اخت تحديد نوع العي

يار عناصرها. ما مع طريقة اخت
تكليف بعض الطلاب بعمل اأنشطة ورقية  •

على اأنواع العينات تعلق على الحائط.
نة  • وصف طريقة تحديد كل من العي

نة العشوائية  ية البسيطة، العي العشوائ
الطبقية، المنتظمة، ومتعددة المراحل.

�أنشطة  • يمارس الطلاب مجموعة من ال
لتعرف على  المفاهيم  في مجموعات ل
المتغير العشوائي المنفصل. المرتبطة ب

تقسيم الطلاب في مجموعات بحيث  •
بين، ويطلب  تتكون كل مجموعة من طال

من كل طالب حل عدد من التمارين على 
المتغير العشوائي المنفصل ، على اأن 

لتدريب على تعلم  يقوم زميله بتصويبها ل
�أقران، ثم يطلب من الطلاب  وتقويم ال

ينهم ويتم ذلك تحت  �أدوار فيما ب بادل ال ت
اإشراف المعلم.

عمل مجلة للفصل جزء منها يتحدث  •
�ت. �حتمال عن ال

يستخدم توزيع ذات الحدين في تطبيقات  •
اتية. حي

اإعداد مشروع تعاوني حول الموضوع. •

اأسئلة الشفوية. •
�أسئلة التحريرية. • ال
بطاقات •
الملاحظة. •
اأوراق عمل  •
امتحانات  •
امتحانات عملية  •

تقييم توظيف الطلبة  ل
برامج الحاسوب ل

ابعة اأداء الطلاب • مت
تشجيع الطلبة على  •

تلخيص اأهم ما تعلموه 
في الدرس.

اإعطاء  • تكليف الطلبة ب
اأمثلة على متغيرات 

ية منفصلة. عشوائ
واجب بيتي •
مراجعة الذات •
من خلال يوميات  •

الطالب
تقييم  • قوائم رصد ل

ية  المشاريع الطلاب
تعلم الفاعلة  ووحدات ال

والرحلات المعرفية 
وتقارير الطلبة.

المتغير العشوائي 
المنفصل.

التعرف اإلى مفهوم  •
�حتمالي. توزيع ال ال

�نحراف  •  يستنتج ال
المعياري لمتغير 

عشوائي.

مفهوم التجربة العشوائية. •

مفهوم الفضاء العيني. •

مفهوم المتغير العشوائي. •

مفهوم  المتغير العشوائي المنفصل. •

مدى المتغير العشوائي المنفصل. •

�حتمالي للمتغير العشوائي المنفصل. • توزيع ال ال

�حتمالي المنفصل. • لتوزيع ال الوسط ل

�نحراف المعياري. • باين وال ت ال

توقع الرياضي. • خواص ال

للمتغير العشوائي  •
تطبيقات واسعة 

�أخرى  في العلوم ال
وخاصة اإذا استخدم 

توقع. �إيجاد ال ل
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توزيع ذات 
الحدين.

توزيع  •  ايجاد ال
توزيع  �حتمالي ل ال

ذات الحدين.
توقع  • حساب ال

توزيع ذات  باين ل ت وال
الحدين.

خصائص التجارب العشوائية ذات الحدين. •
تعريف توزيع ذات الحدين. •
�حتمالي للمتغير العشوائي ذو الحدين. • توزيع ال ال
ية تمثل تجارب عشوائية ذات حدين. • ات اأمثلة حي
�ت في  • حساب احتمال النجاح في ر من المحاول

التجارب العشوائية ذات الحدين.
باين في التجارب العشوائية ذات  • ت توقع وال اإيجاد ال

الحدين.
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الصف: الحادي عشر ريادي )الفندقي وال�قتصاد المنزلي(          الوحدة: الثانية        عنوان الوحدة: المتتاليات والمتسلسلات                عدد الحصص المتوقعة: ٢3      

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ية   ال ت ية  •مفهوم المت ال ت التعرف على مفهوم المت
اً. ي ان ي يلها ب وتمث

ية  • ال ت  اإيجاد الحد العام لمت
اإذا علم  بعض من حدودها.

 اإيجاد حد معين من حدود  •
ية. ال ت المت

ية وتعريفها، حدود  • ال ت - مفهوم المت
ية، الحد  ال ت �أول للمت ية، الحد ال ال ت المت

ية. ال ت نوني حن، الحد العام للمت ال
ياني. • ب ية في المستوى ال ال ت - تمثيل المت

توظيف برامج الحاسوب مثل  •
مايكروسوفت ماثيماتيكس 

�إيجاد مجموع متسلسلسة ما. ل
انتاج تقارير عن دور العرب  •

والمسلمين في االموضوع. 
األعاب ومسابقات. •
تاج اأوراق عمل. • ان
انتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 
مواضيع الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •
�نترنت والحصول على مواد  ال

رائية خاصة بمواضيع الوحدة. اإث

تدريبات صفية. •
تية. • ي  تمارين ب
بارات. • اخت
تقييم العروض  • قوائم رصد ل

والرحلات المعرفية 
والوحدات الفاعلة وتقارير 

الطلبة واأوراق العمل.
 األعاب ومسابقات. •
تمارين ومسائل كلامية •
تطبيقات عملية. •

المطلوب هو  •
اليات  ت المت

الحقيقية فقط.
ياني  • ب التمثيل ال

ية. ال للمت
اليات  • ت اأمثلة لمت

ئة  ي اة/ ب من حي
الطالب.

اليات ت ية  •اأنواع المت ال ت  اإيجاد الحد العام للمت
ية. الحساب

ية  • ال ت  اإيجاد الحد العام للمت
الهندسية.

ية الحقيقية، اأنواع  • ال ت ية، المت ال ت مدى المت
اليات من حيث: مداها، مجالها،  ت المت

طبيعة العلاقة بين حدودها
ية غير المنتهية. • ال ت ية المنتهية، والمت ال ت المت
ية  • ال ت ية، اأساس المت ية الحساب ال ت المت

ية. ية الحساب ال ت الحسابية. الحد العام للمت
ية  • ال ت ية الهندسية، اأساس المت ال ت المت

ية الهندسية. ال ت الهندسية، الحد العام للمت
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�أوساط الحسابية  ال
�أوساط الهندسية وال

يجد الوسط الحسابي  •
والهندسي. 

�أوساط  • يدخل الطالب عدًدا من ال
ية بين عددين. الحساب

�أوساط  • يدخل الطالب عدداً من ال
الهندسية بين عددين.

مفهوم الوسط الحسابي للعددين اأ  •
، ب، 

ية بين عددين،  • �أوساط الحساب مفهوم ال
ية بين  كيفية اإدخال اأوساط حساب

ناتجة من العددين  ية ال ال ت عددين. المت
ينهما. ية ب �أوساط الحساب وال

استخدام رمز المجموع في  •المتسلسلات
ابة المتسلسلات. كت

اإيجاد مجموع متسلسلة  •
منتهية.

مفهوم المتسلسلة، المتسلسلة  •
المنتهية، المتسلسلة غير المنتهية.

، خصائصه.  • مفهوم رمز المجموع

ابة المتسلسلة المنتهية  • طريقتي كت
اأو غير المنتهية )بذكر بعض حدودها، 

باستخدام رمز المجموع(، واإيجاد 
مجموع المتسلسلة المنتهية.

مجموع اأول ن حد 
من حدود متسلسلة 

حسابية.

اإيجاد مجموع متسلسلة  •
ية منتهية. حساب

ية منتهية  • توظيف مجموع حساب
في حل مسائل عملية.

مجموع اأول ن حد من حدود  •
�أول اأ  متسلسلة حسابية حدها ال

�أخير ل واأساسها د.   وحدها ال
مجموع متسلسلة حسابية علم عدد  •

�أول اأ واأساسها د.  حدودها وحدها ال

اأمثلة متنوعة  •
تتضمن اإيجاد 
مجموع ن من 

ية  ال ت الحدود المت
ية  لمتسلسلة حساب

)ليس اأول ن حد(.

اإدراج بعض  •
التطبيقات مثل 
تحويل الكسر 

العشري الدوري اإلى 
كسر عادي.
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�أرقام القياسية                       عدد الحصص المتوقعة: ١4  الصف: الحادي عشر الريادي                  الوحدة: الثالثة                  عنوان الوحدة: ال

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

اإيجاد الرقم القياسي لظاهرة  •الرقم القياسي
نة. معي

مفهوم الرقم القياسي لسعر سلعة  •
في زمان اأو مكان معين، زمن 

�أساس، حساب الرقم القياسي. ال

انات عملية من مركز  • ي يجمع الطلبة ب
�إحصاء الفلسطيني ال

�نترنت واإعداد تقارير  • البحث في مواقع ال
ته. طلابية حول الموضوع واأهمي

�أرقام  • استخدام برنامج Exel  لحساب ال
القياسية للسلع

انتاج عروض محوسبة باستخدام بوربوينت  •
من قبل الطلبة في مواضيع الوحدة.

يطرح اأمثلة من الطلاب من واقع حياتهم. •
�نترنت  • الدخول لمواقع ذات علاقة على ال

رائية خاصة  والحصول على مواد اإث
بمواضيع الوحدة

انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع  •
انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.

تمارين ومسائل. •
بارات. • اخت
تية. • ي واجبات صفية وب
مراجعة ذاتية. •

تقييم  • قوائم رصد ل
العروض والرحلات 

المعرفية.
والوحدات الفاعلة  •

وتقارير الطلبة.

اإدراج اأمثلة وتمارين  •
�ستفادة  متنوعة، وال
�إحصاء  من مركز ال

الفلسطيني في ذلك. 

الرقم القياسي 
لمجموعة من 

السلع

التعرف اإلى مفهوم الرقم  •
القياسي النسبي البسيط  

اإيجاد الرقم القياسي النسبي  •
البسيط.

التعرف اإلى مفهوم الرقم  •
القياسي التجميعي البسيط 

للاأسعار.
اإيجاد الرقم القياسي  •

التجميعي البسيط.

مفهوم الرقم القياسي النسبي  •
�أسعار اأو لكميات  البسيط، ل
مجموعة من السلع. مكان 

�ساس، الزمن  �ساس، زمان ال ال
المحدد، المكان المحدد

مفهوم الرقم القياسي التجميعي  •
لاأسعار اأو للكميات البسيط ل

   الرقم القياسي النسبي البسيط. •
  الرقم القياسي التجميعي. •

 الرقم القياسي  •
النسبي البسيط يرتبط 

بطريقة النسب اأو 
المتوسطات.

الرقم القياسي  •
التجميعي البسيط 

يرتبط بطريقة 
التجميع لحساب 

التجميع.
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�أرقام القياسية  ال
المرجحة

ير التجميعي للاأسعار. • اإيجاد: رقم قياسي باحد الطرق  • �سب رقم ل
رقم باش للاأسعار. •
 رقم فيشر للاأسعار. •
رقم مارشال للاأسعار. •
القوانين الخاصة بكل نوع. •

تركيز على المقارنة  • ال
�أرقام. بين هذه ال

�كتفاء  • يمكن ال
بقانونين فقط.

اإدراج بعض الملاحظات  •
�أرقام مثل  على هذه ال

ير ورقم باش  �سب اأن رقم ل
اأثران اإذا ما تغيرت  ت � ي ل

وحدة قياس الكمية

اإيجاد الرقم القياسي للاأجر  •القيمة المعدلة للاأجور
الحقيقي.

زيادة الفعلية في  • اإيجاد نسبة ال
�أجور.  ال

مفهوم الرقم القياسي للاأجر الحقيقي. •
الرقم القياسي للاأجر الحقيقي= •
�سمية • �أجور ال متوسط ال
• ×
• ٪١٠٠
الرقم القياسي للاأسعار •

�أجور = الرقم  زيادة الفعلية في ال نسبة ال
القياسي للاأجر الحقيقي في سنة المقارنة 
- الرقم القياسي للاأجر الحقيقي في ستة 

�أساس. ال
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باينات           عدد الحصص المتوقعة: ٢٠  الصف: الحادي عشر ريادي )الفندقي وال�قتصاد المنزلي(            الوحدة: الرابعة            عنوان الوحدة: المعادل�ت والمت

ملاحظات التقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

للمؤلف

�ت المعادل

�ت انظمة المعادل

�ت خطية  • حل نظام من 3 معادل

ثلاثة متغيرات. ب

�ت جذرية بسيطة. • حل معادل

�ت تتضمن القيمة  • حل معادل

المطلقة.

تين اإحداها  • حل نظام من معادل

يعية. رب �أخرى ت خطية وال

تين  • حل نظام من معادل

يعيتين. رب ت

�ت اأسية ولوغاريتمية. • حل معادل

مراجعة حل معادلة خطية بمتغير واحد،  •

تين خطيتين،  حل نظام من معادل

ثلاثة متغيرات ومفهوم  • مفهوم نظام خطي ب

حله.

�ت  جذرية  بسيطة. • اأنظمة معادل

�ت تتضمن القيمة المطلقة. •  معادل

�أخرى  • تين اإحداها خطية وال نظام من معادل

يعية. رب ت

يعيتين. • رب تين ت حل معادل

�ت اأسية ولوغاريتمية. • حل معادل

توظيف برامج الحاسوب مثل  •

مايكروسوفت ماثيماتيكس،لحل 

�ت واأنظمتها. المعادل

انتاج تقارير عن دور العرب  •

والمسلمين في االموضوع.

األعاب ومسابقات •

تاج اأوراق عمل. • ان

انتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •

ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال

خاصة بمواضيع الوحدة

انتاج رحلات معرفية خاصة  •

بالموضوع.

انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.

تدريبات صفية. •

تية. • ي تمارين ب

بارات. • اخت

بارات عملية في  • اخت

استخدام الحاسوب في 

هذا المجال.

تقييم العروض  • قوائم رصد ل

والرحلات المعرفية 

والوحدات الفاعلة وتقارير 

الطلبة واأوراق العمل.

األعاب ومسابقات. •

اينات ب المت

نتين  • اي ب حل نظام من مت

تين بمتغيرين. خطي

نتين  • اي ب حل نظام من مت

تين بمتغيرين. خطي

نتين خطيتين  • اي ب مفهوم نظام من مت

بمتغيرين 

اينات خطية تتضمن القيمة المطلقة • ب مت

برمجة الخطية برمجة الخطية لمتغيرين تطبيقات خطية  •حل انطمة. •ال ال

�أنظمة من متغيرين. برمجة الخطية ل على ال
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الصف الحادي عشر:  ريادي                 الوحدة: الخامسة           عنوان الوحدة: النهايات وال�تصال             عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

نهايات. نهاية عند  •ال التعرف اإلى مفهوم ال

نقطة.

نهاية عند نقطة. • اإيجاد ال

نهاية عند  •  التعرف اإلى معنى ال

�نهاية. المال

�نهاية. • نهاية عند المال اإيجاد ال

نهاية عند نقطة. • مفهوم ال

نهايات. • نظريات في ال

رانات الدائرية. • �قت نهايات ال

نهاية اقتران متعدد القاعدة. •

�نهاية. • نهاية عند المال ال

نهايات غير المعينة. • ال

نهاية من خلال  • تقديم مفهوم ال

امثلة وعمل جداول لقيم متعددة.

تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك.

انتاج اوراق عمل تختص بالموضوع. •

توظيف برامج محوسبة مثل  •

Microsoft maths في حساب  •

نهايات عند نقطة محددة اأو عند  ال

�نهاية. اللامال

انتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة.

تمارين ومسائل. •

تية. • ي اأنشطة صفية وب

امتحانات. •

بارات عملية في  • اخت

برامج   استخدام ال

الحاسوبية.

تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والرحلات 

المعرفية والوحدات 

الفاعلة وتقارير الطلبة 

واأوراق العمل.

�نفصال:  • اأنواع ال

يمكن اإعادة تعريف 

�قتران ليصبح   ال

متصلا اذا كانت 

نهاية عند النقطة  ال

 � موجودة ومنتهية، ول

يمكن اإعادة تعريفه 

نهاية عند  اذا كانت ال

النقطة غير موجودة او 

�نهاية. مال

�تصال. �تصال. •ال التعرف اإلى مفهوم ال

�تصال. • التعرف اإلى قوانين ال

لزانو. • نظرية ب

�تصال. • مفهوم ال

�تصال. • قوانين في ال

شروط النظرية، جذور المعادلة. •
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الصف: الحادي عشر ريادي                         الوحدة: السادسة                    عنوان الوحدة: الرياضيات المالية                         عدد الحصص المتوقعة: ١4

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى مفهوم الدفعات  •الدفعات.

وكيفية حسابها واأنواعها.

ية  • حساب القيمة الحال

للدفعات.

لية  • حساب القيمة المستقب

للدفعات.

الدفعات: حساب الدفعات  •
المستقبلية، حساب القيمة 

الحالية، حساب القيمة 
لية. المستقب

استخدام برنامج اكسيل. •

تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك.

تاج اأوراق عمل. • ان

انتاج عروض محوسبة باستخدام  •

بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة.

الدخول لمواقع ذات علاقة على  •

ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال

خاصة بمواضيع الوحدة.

انتاج رحلات معرفية خاصة  •

بالموضوع.

انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.

تمارين ومسائل. •

تية • ي اأنشطة صفية وب

بارات. • اخت

بارات عملية في توظيف  • اخت

الحاسوب في الموضوع.

تقييم العروض والرحلات  • قوائم رصد ل

المعرفية والوحدات الفاعلة وتقارير 

الطلبة واأوراق العمل.

حساب الدفعات  •

المنتهية فقط.

التقسيط ، القسط الشهري،  •حساب اأقساط. •التقسيط.
القسط السنوي  اقساط شهرية 

اأو سنوية لمبلغ محدد.

ية  •اإيجاد معدل الفائدة. • الفائدة. معدل الفائدة على فترة زمن
محددة.

بداية المدة ونهاية  •

المدة.
 
 

مفهوم المخاطرة ،معدل  •حساب معدل المخاطرة. •  المخاطرة.
المخاطرة ،حساب المخاطرة.
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الحادي عشر الريادّي

نجازمؤّشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق
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يتعرف طرق جمع العينات
البيانات، يتعرف 

العينات ال�حتمالية 
وغير ال�حتمالية  
واأنواعهما ، يعطي 

اأمثلة كافية على كل 
نوع ، يحسب حجم 
العينة الطبقية بدقة في 
كّل الحال�ت، يحدد  
عناصر العينة المنتظمة 
بخطوات واضحة. 

يتعرف طرق جمع 
البيانات، يتعرف 

العينات ال�حتمالية وغير 
ال�حتمالية  واأنواعهما ، 
يعطي اأمثلة كافية على 
كل نوع ، يحسب 

حجم العينة الطبقية في 
كل الحال�ت، يحدد 
عناصر العينة المنتظمة 

بخطوات واضحة.

يتعرف طرق جمع 

البيانات، يتعرف 

العينات ال�حتمالية وغير 

ال�حتمالية  واأنواعهما ، 

يعطي اأحيانا اأمثلة على 

كّل نوع ، يخطئ في 

حساب حجم العينة 

الطبقية وعناصر العينة 

المنتظمة. 

يحفظ بعضاً من 

اأنواع العينات 

ول� يعرف كيفية 

حساب حجم 

العينة.

التوزيع ال�حتمالي 

للمتغير العشوائي 

المنفصل

يتعرف المتغير 

العشوائي المنفصل 

ومداه، يعطي اأمثلة 

عليه، يتعرف توزيعه 

ال�حتمالي ويكتبه، 

يتعرف توقّعه، 

ويحسبه بدقة وسرعة.

يتعرف المتغير العشوائي 

المنفصل ومداه، يعطي 

اأمثلة عليه،غالباً ما 

يجد توزيعه ال�حتمالي 

ويكتبه، يتعرف توقعه 

ويحسبه بدقة وسرعة.

يجد مدى 

المتغير العشوائي 

المنفصل لبعض 

التجارب، 

يحسب التوقع 

اأحياناً بشكل 

صحيح.

يجد بعض عناصر 

المدى بشكل 

صائب، يصعب 

عليه اإيجاد  

التوقع. 
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يتعرف التجارب ذات توزيع ذو الحدين

الحدين، يجد مدى 

المتغير العشوائي 

ذي الحدين،  يجد 

احتمال النجاح في ر 

مرة  لتلك التجارب، 

يكتب التوزيع 

ال�حتمالي ، يتعرف 

التوقع  ويحسبه بدقة. 

يتعرف التجارب ذات 

الحدين، يجد مدى 

المتغير العشوائي ذي 

الحدين،  يجد احتمال 

النجاح في ر مرة  لتلك 

التجارب،  غالبا ما 

يكتب التوزيع ال�حتمالي 

، يتعرف التوقع  

ويحسبه.

يتعرف التجارب ذات 

الحدين، يجد  اأحيانا 

مدى المتغير العشوائي 

ذي الحدين،  يجد 

احتمال النجاح في ر 

مرة  لتلك التجارب، 

يكتب التوزيع 

ال�حتمالي ، يتعرف 

التوقع  ويحسبه.

يجد بعض عناصر 

المدى لمتغير 

لعشوائي ذي 

الحدين لبعض 

التجارب.

سية
قيا
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أه  ا
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اإ

مفهوم الرقم 

القياسي وحسابه

يتعرف مفهوم الرقم 

القياسي واأهميته، 

ويجده لسعر سلعة 

محددة بدقة، يتعرف 

الرقم القياسي النسبي 

البسيط ، والتجميعي 

لمجموعة من السلع ، 

ويحسبهما بدقة. 

يتعرف مفهوم الرقم 

القياسي واأهميته، غالبا 

ما يجده لسعر سلعة 

محددة بدقة، يتعرف 

الرقم القياسي النسبي 

البسيط ، والتجميعي 

لمجموعة من السلع ، 

ويحسبهما. 

يتعرف مفهوم الرقم 

القياسي واأهميته، 

ويجده اأحياناً لسعر 

سلعة محددة بدقة. 

يجد نسبة 

ارتفاع في سعر 

سلعة يخلط بين 

ال�أرقام القياسية 

ول� يعرف متى 

يستعمل اأيّاً منها.

ال�أرقام القياسية 

المرجحة

يتعرف مفهوم ال�أرقام 

القياسية المرّجحة: 

ل�سبير، باش ، فيشر  

ويحسبها بدقة. 

يتعرف مفهوم ال�أرقام 

القياسية المرّجحة: 

ل�سبير ، باش ، فيشر  

وغالباً ما يحسبها بصورة 

صحيحة.

يتعرف مفهوم ال�أرقام 

القياسية المرّجحة: 

ل�سبير ، باش ، فيشر  

ويحسبها اأحياناً.

يخلط بين قوانين 

ال�أرقام القياسية .
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فهم المساألة    

والتخطيط للحل 

يفهم المسائل في 
مختلف الموضوعات، 
ويستخرج المعطيات 
والمطلوب، ثم يعبّر 
عن المساألة بنموذج 

عند الحاجة.

يفهم المسائل المتعلقة 
بالمتغير العشوائي المنفصل 
لبعض التجارب، يواجه 
صعوبة في فهم المسائل 

المتعلقة بتوزيع ذي 

حدين.  

يواجه صعوبة في 
فهم المسائل في 

مختلف الموضوعات، 
ويستخرج المعطيات 
والمطلوب،  يعبّر عن 
المساألة بنموذج اأحياناً.

يقراأ  المسائل 

في مختلف 

الموضوعات، ل� 

يفهم المفردات 

الرياضية 

ودل�ل�تها.
يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل 

: مفاهيم تعميمات وغيرها، 
والربط بين المعطيات 
والمطلوب ، يستخدم 
قوانين اإيجاد ال�أرقام 

القياسية. 

يستحضر الخبرات 

السابقة، ويستخدم بعض 

يجاد ال�أرقام  القوانين ل�إ

القياسية.

يستحضر بعض 

الخبرات السابقة، 

ويستخدمها في الحل.

ينقصه الخبرات 

السابقة. 

جابة يجري خطوات منطقية التوصل للاإ

مبرّرة، مبنيّة على اأساس 

علمي ، يفحص دقة الناتج 

جابة دائماً . ومعقوليّة ال�إ

يجري على ال�أغلب 

خطوات منطقية 

صحيحة ، يتحّقق اأحياناً 

من معقوليّة وصحة 

الحل.

يجري خطوات الحل 

مع بعض ال�أخطاء، ل� 

يستطيع التحقق من 

صحة حله واإجابته.

يجري خطوات غير 
منظمة في الحل، 
ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته. 
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التعرف اإلى 

مفهوم المتتالية 

والمفردات 

المتعلقة بها 

واأنواعها

يتعرّف المتتالية، 
حدودها، يجد حدها 
العام بسرعة، يميّز 

المتتالية الحسابية من 
غيرها بسهولة، يجد 
حدها العام بسرعة، 

يجد رتبة حدٍّ مطلوب، 
يدخل اأوساطاً حسابية 

بين عددين، يميّز 
المتتالية الهندسية بيسر، 
يجد الوسط الهندسي. 

يتعرّف المتتالية، يجد 
حّداً ما، يجد الحد العام 
لمعظم المتتاليات، يميز 

عادة المتتالية الحسابية من 
غيرها، يجد حدها العام 
غالباً بسهولة، يجد رتبة 
حدٍّ فيها، يدخل اأوساطاً 
حسابية بين عددين، يميّز 
المتتالية الهندسية بيسر، 
يجد الوسط الهندسي 

لعددين.

يجد الحد العام لبعض 
المتتاليات، يميز 

المتتالية الحسابية من 
غيرها، يجد حدها 

العام اأحياناً، يجد رتبة 
حدٍّ فيها بصعوبة، يميز 

المتتالية الهندسية، 
يجد الوسط الهندسي 

لعددين.

يجد حّداً ما من 

متتالية حسابية اأو 

هندسية بشكل 

غير صحيح. 

يعرّف المتسلسلة، يجد حّدها المتسلسلة

العام بدقة، يميّز المتسلسلة 

الحسابية والهندسية من غيرها 

بسرعة  وسهولة، يجد الحد 

العام لكلٍّ منهما بسرعة، يجد 

رتبة حّد، يجد حّداً ما فيهما، 

يجد مجموع كلٍّ منهما 

منتهية كانت اأم غير منتهية 

بدقة.

يعرّف المتسلسلة يجد حدها 
العام بشكل صحيح معظم 
ال�أحيان، يميّز المتسلسلة 

الحسابيّة والهندسيّة من غيرها 
بسهولة، يجد الحد العام لكلٍّ 

منهما بسرعة في اأغلب ال�أحيان، 
يجد رتبة حد، يجد حّداً ما 

فيهما، يجد مجموع كل منهما 
منتهية كانت اأم غير منتهية.

يعرّف المتسلسلة يجد حدها 

العام بشكل صحيح في بعض 

ال�أحيان، يميز المتسلسلة 

الحسابية والهندسية من غيرها 

، يجد  بصعوبة، يجد رتبة حدٍّ

حّداً ما فيهما، يجد مجموع 

المتسلسلة الهندسية.

يجد حّداً في 

متسلسلة، يخلط في 

كتابة قوانين: اإيجاد 

الحد ، اأو الحد العام، 

اأو المجموع.
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حل نظام مكوّن 

من:

-معادلتين اأو  3 

معادل�ت .

يتعرف اأنظمة المعادل�ت 
المختلفة ويحلها بدقة، 

يحل مسائل كلامية مرتبطة 
بالمعادل�ت بدقة، يوظف 

برامج حاسوبية في اإيجاد حل 
اأنظمة المعادل�ت ، يحل 
اأنظمة المعادل�ت هندسياً.

يتعرف اأنظمة المعادل�ت 

المختلفة ويحلها، غالباً ما 

يحّل مسائل كلاميّة مرتبطة 

بالمعادل�ت، يوظّف برامج 

حاسوبية في اإيجاد حّل اأنظمة 

المعادل�ت. 

يتعرّف اأنظمة المعادل�ت 

المختلفة ويحلها، يحّل 

اأحياناً  مسائل كلامية مرتبطة 

بالمعادل�ت.

يحل معادلة خطية، 

يخطئ في حّل بعض 

المعادل�ت التربيعية. 

حل معادل�ت 

تشتمل على 

جذور اأو تشتمل 

القيمة مطلقة

يتعرف المعادلة الجذرية 
واآليّة حلها، يحل المعادل�ت 
الجذرية )ما تحت الجذر 
التربيعي مقدار خطّي(، 

يتعرف المعادلة التي تشتمل 
على القيمة المطلقة لمقادير 

خطيّة واآليّة حلها، يحل 
تلك المعادل�ت، يجد نقاط 

تقاطع منحنيات بدقة.

يتعرف المعادلة الجذرية واآلية 
حلها، يحل معظم المعادل�ت 

الجذرية )ما تحت الجذر 
التربيعي مقدار خطي(، يتعرف 

المعادلة التي تشتمل على 
القيمة المطلقة لمقادير خطية 
واآلية حلها، يحل معظم تلك 
المعادل�ت يجد نقاط تقاطع 

منحنيات.

يتعرف المعادلة الجذرية واآلية 
حلها، يحل بعض المعادل�ت 

الجذرية )ما تحت الجذر 
التربيعي مقدار خطي(، يتعرف 

المعادلة التي تشتمل على 
القيمة المطلقة لمقادير خطية 
واآلية حلها، يحّل  بعضاً من 
تلك المعادل�ت، يجد اأحيانا 

نقاط تقاطع منحنيات.

يحل معادلة خطية، 

يخفق في حل 

المعادل�ت بنوعيها.
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حل المتباينات 

الخطية بمتغيرين 

واأنظمتها

يتعرف المتباينة المشتملة 

على القيمة المطلقة 

ويحلها، يوظّف بعض 

الخواص للمتباينتين) |س|> 

اأ، |س|< اأ(  في الحل 

باستمرار،  يتعرف اأنظمة 

المتباينات الخطية بمتغيرين، 

ويمثلها على المستوى 

الديكارتي، ويحدد منطقة 

الحل بدقة. 

يتذكر المتباينة الخطية ويحلها، 

يتعرف المتباينة المشتملة 

على القيمة المطلقة ويحلها 

في معظم ال�أحيان، يوظف 

بعض الخواص للمتباينتين) 

|س|> اأ، |س|< اأ(  في 

الحل، يتعرف اأنظمة المتباينات 

الخطية بمتغيرين، يمثلّها على 

المستوى الديكارتي، ويحدد 

منطقة الحل. 

يتذكر المتباينة الخطية 

ويحلها، يتعرف المتباينة 

المشتملة على القيمة المطلقة 

ويحلها اأحياناً، يوظّف بعض 

الخواص للمتباينتين) |س|> 

اأ، |س|< اأ(  في الحل، 

يتعرف اأنظمة المتباينات 

الخطية بمتغيرين، يمثلها على 

المستوى الديكارتي ويحدد 

اأحياناً منطقة الحل.

يتذكر المتباينة الخطية 

ويحلها اأحياناً ، يخفق 

في تحديد منطقة 

الحل عادة. 
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نهاية ال�قتران عند  ال

نقطة

يتعرف اإلى مفهوم النهاية عند 

نقطة محددة من جدول لقيم 

تقترب من النقطة، اأو خلال 

التمثيل البياني للاقتران، 

يعرف قوانين النهايات، 

ويوظفها في اإيجاد نهاية 

اقتران عند نقطة جبرياً.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية عند 

نقطة محددة من جدول لقيم 

تقترب من النقطة، اأو خلال 

التمثيل البياني للاقتران، يعرف 

قوانين النهايات ويوظّفها غالباً 

في اإيجاد نهاية اقتران عند 

نقطة جبرياً.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية عند 

نقطة محددة من جدول لقيم 

تقترب من النقطة، اأو خلال 

التمثيل البياني للاقتران، 

يعرف بعض  قوانين النهايات 

ويحاول توظيفها في اإيجاد 

نهاية اقتران عند نقطة جبرياً. 

يتعرف اإلى مفهوم 

النهاية عند نقطة 

محددة من جدول 

لقيم تقترب من 

النقطة. 

نهاية اقتران متعدد 

القاعدة

يحسب النهاية عند نقطة 

التحول، يجد قيمة مجهول 

في ال�قتران بمعرفة نهايته 

عند نقطة معينة . 

يحسب النهاية عند نقطة 

التحول،. يجد  غالبا قيمة 

مجهول في ال�قتران بمعرفة 

نهايته عند نقطة معينة.

يحسب اأحياناً النهاية عند 

نقطة التحول،  ونادراً ما يجد 

قيمة مجهول في ال�قتران 

بمعرفة نهايته عند نقطة 

معينة.

يخطئ في اإيجاد 

قيمة النهاية عند نقطة 

معينة.
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نهاية اقتران عند 

المال�نهاية

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 
± ، يجد نهاية  على 
 ± اقترانات نسبية عند 
بدقة ، يكتشف العلاقة بين 
درجتي البسط والمقام وقيمة 
النهاية، ويوظّفها باستمرار 

في حساب النهاية ، يوظف 
مايكروسوفت ماث في اإيجاد 

± النهاية عند 

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 
± يجد نهاية  على 

 ± اقترانات نسبية عند 
، يكتشف العلاقة بين 

درجتي البسط والمقام وقيمة 
النهاية ويوظفها باستمرار في 

حساب النهاية، يوظّف غالبا  
مايكروسوفت ماث في اإيجاد 

± النهاية عند 

يتعرف قواعد اإجراء العمليات 

± يجد اأحياناً   على 

نهاية اقترانات نسبية عند 

± بدقة ، يكتشف 

العلاقة بين درجتي البسط 

والمقام وقيمة النهاية، 

ويوظفها باستمرار في حساب 

النهاية. 

يصعب عليه اإيجاد 

النهايات عند 

المال�نهاية.

هوم
مف

ي ب
وع

ال

ده
واع

 وق
ال

ص
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يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال مفهوم ال�تصال  ا
عند نقطة  وشروطه، 

يحكم على اتصال اقتران 
ممثل هندسياً اأو جبرياً من 

التعريف. 

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، يستطيع 

الحكم على اتصال اقتران ممثلاً 
هندسياً اأو جبرياً من التعريف.

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال عند 
نقطة  وشروطه، يستطيع اأحياناً 
الحكم على اتصال اقتران ممثلاً 

هندسياً اأو جبرياً من التعريف.

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، 

ل� يستطيع الحكم على 
اتصال اقتران ممثلاً هندسياً 

اأو جبرياً من التعريف.

يتعرف نظريات ال�تصال ويوظفها في قواعد ال�تصال 
بحث اتصال اقتراٍن معطى، يوظف 

مفهوم ال�تصال في اإيجاد قيم مجهولة. 

يتعرف نظريات ال�تصال ويوظفها في 
بحث اتصال اقتران معطى، غالباً ما 
يوظّف مفهوم ال�تصال في اإيجاد قيم 

مجهولة. 

يتعرف نظريات ال�تصال، 

ويوظّفها  اأحياناً في بحث 

اتصال اقتران معطى. 

يعرف بعض  قواعد 

ال�تصال.
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فهم المساألة 

والتخطيط لحلها 

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالمتتاليات والمتسلسلات 
وبالمعادل�ت والمتباينات 

واأنظمتها والنهايات 
وال�تصال، يفهم معاني 
الكلمات والمصطلحات 

العلمية ، يكتب المعطيات، 
يمثّل المساألة بشكٍل ما 
اأمكن، يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالمتتاليات والمتسلسلات 
وبالمعادل�ت والمتباينات 
واأنظمتها ، والنهايات 
وال�تصال، يفهم معاني 

الكلمات والمصطلحات العلمية 
، يكتب المعطيات، يخفق 

اأحياناً في رسم شكل اأو نموذٍج 
للمساألة ، يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة المعبرة عن 
المتتاليات والمتسلسلات 
والمعادل�ت والمتباينات 

واأنظمتها والنهايات وال�تصال، 
، يفهم معاني الكلمات 

والمصطلحات العلمية،  يكتب 
المعطيات، يخفق غالباً في 

تصميم نموذٍج اأو شكٍل للمساألة 
، يرسم خطة غير منظمة للحل.

بصعوبة يقراأ  المساألة 

، وبصعوبة يفهم 

معانيها. 

يستحضر الخبرات السابقة : تنفيذ الحل

مفاهيم تعميمات وغيرها والربط 

بينها وبين المعطيات والمطلوب، 

يكوّن المعادلة اأو المتباينة اأو النظام  

اللازم  في الحل بسهولة، يوظف 

نظريات في النهايات وال�تصال لحل 

مسائل متعلقة.

يستحضر الخبرات السابقة 

: مفاهيم تعميمات وغيرها 

والربط بينها وبين المعطيات 

والمطلوب ، يكوّن المعادلة 

اأو المتباينة اأو النظام  اللازم،  

ويستخدمها في الحل على 

ال�أغلب بسهولة ، يوظّف 

معظم نظريات النهايات 

وال�تصال لحل مسائل متعلقة.

يستحضر بعض الخبرات 

السابقة: مفاهيم تعميمات 

ويربط بصعوبة بينها وبين 

المعطيات والمطلوب ، 

يكوّن المعادلة اأو المتباينة 

اأو النظام  اللازم  بصعوبة، 

يوظف بعض نظريات 

النهايات وال�تصال لحل 

مسائل متعلقة.

يستحضر خبرات 

منقوصة وغير 

صحيحة،  ل� يستطيع 

التوصل دائماً للحل.

التوصل الى 

جابة ال�إ

يجري خطوات منطقية مبررة مبنية 

على اأساس علمي ، يفحص دقة 

جابة،  الناتج ، ويفحص معقوليّة ال�إ

ويقنع ذاته بها.

يجري على ال�أغلب خطوات 

منطقية صحيحة ، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص معقوليّة 

جابة، ويقنع ذاته بها. ال�إ

يجري بصعوبة خطوات 

منطقية صحيحة ، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص 

جابة.  معقوليّة ال�إ

ل� يستطيع الحكم 

على صحة اإجابته، اأو 

فحص معقوليّة حله.
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باينات                        عدد الحصص المتوقعة: ٢3 الصف: الحادي عشر اأدبي + شرعي                الوحدة: ال�أولى                  عنوان الوحدة: المعادل�ت والمت

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�ت المعادل
�ت انظمة المعادل

حل معادلة خطية بمتغير  •

تين  • حل نظام من معادل

تين بمتغيرين خطي

تين اإحداها  • حل نظام من معادل

يعية. رب �أخرى ت خطية وال

مراجعة حل معادلة خطية بمتغير واحد،  •

تين خطيتين.  حل نظام من معادل

�أخرى  • تين اإحداها خطية وال نظام من معادل

يعية. رب ت

توظيف برامج الحاسوب مثل  •

مايكروسوفت ماثيماتيكس،لحل 

�ت واأنظمتها. المعادل

انتاج تقارير عن دور العرب والمسلمين  •

في االموضوع.

تاج اأوراق عمل. • ان

انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع. •

انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم  •

بموضوع الوحدة.

• .Geogebraو desmos توظيف برامج

يا. • ان ي اينات ب ب �ت والمت لحل المعادل

تمارين ومسائل •

تدريبات صفية  •

تية.  • ي تمارين ب

بارات. • اخت

اينات ب نتين  •المت اي ب حل نظام من مت

تين بمتغيرين خطي

نتين خطيتين  • اي ب مفهوم نظام من مت

بمتغيرين، تميثل هذا النظام وحله على 

المستوى.

برمجة الخطية برمجة الخطية ،تطبيقات خطية على  •حل انطمة •ال ال

�أنظمة من متغيرين. برمجة الخطية ل ال
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الصف: الحادي عشر اأدبي + شرعي                  الوحدة: الثانية                      عنوان الوحدة: ال�إحصاء  وال�حتمال�ت                 عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

طرق البحث العلمي 

) العينات 
ية( �إحصائ ال

التعرف اإلى  •
اأساسيات البحث 

العلمي.

التعرف اإلى اأنواع  •
العينات.

مفهوم البحث العلمي. •
خطوات البحث العلمي. •
الطريقة المباشرة، الطريقة شبه المباشرة،  •

الطريقة غير المباشرة.
مفهوم اأسلوب الحصر الشامل. •
�حصائي )مجتمع البحث. •  مفهوم المجتمع ال
نة البحث(. • مفهوم اأسلوب العينة )عي
ية )القصدية، الصدفة( • �حتمال العينات غير ال
ية البسيطة،  • ية )العشوائ �حتمال العينات ال

ثلج( الطبقية، المنتظمة العنقودية، كرة ال

�أنشطة في  • يمارس الطلاب مجموعة من ال
لتعرف على المفاهيم المرتبطة  مجموعات ل

�حتمالية. العينات ال ب
يميز الطلاب الطريقة المناسبة لجمع  •

انات في دراسات مختلفة. ي ب ال
يارها في دراسة  • نة المراد اخت تحديد نوع العي

يار عناصرها. ما مع طريقة اخت
تكليف بعض الطلاب بعمل اأنشطة ورقية على  •

اأنواع العينات تعلق على الحائط.
نة  • وصف طريقة تحديد كل من  العي

نة العشوائية  ية البسيطة، العي العشوائ
الطبقية، المنتظمة، ومتعددة المراحل.

�أنشطة  • يمارس الطلاب مجموعة من ال
لتعرف على  المفاهيم  في مجموعات ل
المتغير العشوائي المنفصل. المرتبطة ب

تقسيم الطلاب في مجموعات بحيث  •
بين، ويطلب  تتكون كل مجموعة من طال

من كل طالب حل عدد من التمارين على 
المتغير العشوائي المنفصل، على اأن يقوم 
لتدريب على تعلم وتقويم  زميله بتصويبها ل
�أدوار  بادل ال �أقران، ثم يطلب من الطلاب ت ال
ينهم ويتم ذلك تحت اإشراف المعلم. فيما ب

عمل مجلة للفصل جزء منها يتحدث عن  •
�ت. �حتمال ال

يستخدم توزيع ذات الحدين في تطبيقات  •
اتية. حي

اإعداد مشروع تعاوني حول الموضوع. •

اأسئلة الشفوية. •
�أسئلة التحريرية. • ال
بطاقات •
الملاحظة. •
اأوراق عمل  •
امتحانات  •
تقييم  • امتحانات عملية ل

برامج  توظيف الطلبة ل
الحاسوب.

ابعة اأداء الطلاب • مت
تشجيع الطلبة على  •

تلخيص اأهم ما تعلموه 
في الدرس.

اإعطاء  • تكليف الطلبة ب
اأمثلة على متغيرات 

ية منفصلة. عشوائ
واجب بيتي. •
مراجعة الذات. •
من خلال يوميات  •

الطالب.
تقييم  • قوائم رصد ل

المشاريع الطلابية. 
تعلم الفاعلة  ووحدات ال

والرحلات المعرفية وتقارير 
الطلبة.



3٢3

المتغير العشوائي 
المنفصل.

 التعرف اإلى مفهوم  •
�حتمالي. توزيع ال ال

�نحراف  •  يستنتج ال
المعياري لمتغير 

عشوائي.

مفهوم التجربة العشوائية •

 مفهوم ا لفضاء العيني. •

  مفهوم المتغير العشوائي •

  مفهوم  المتغير العشوائي المنفصل. •

مدى المتغير العشوائي المنفصل. •

�حتمالي للمتغير العشوائي المنفصل • توزيع ال ال

�حتمالي المنفصل. • لتوزيع ال الوسط ل

�نحراف المعياري • باين وال ت ال

توقع الرياضي. • خواص ال

للمتغير العشوائي  •
تطبيقات واسعة 

�أخرى  في العلوم ال
وخاصة اإذا استخدم 

توقع. �إيجاد ال ل

توزيع  •توزيع ذات الحدين  ايجاد ال
توزيع  �حتمالي ل ال

ذات الحدين.

توقع  • حساب ال
توزيع ذات  ل

الحدين.

مفهوم المتغير العشوائي المنفصل. •

خصائص التجارب العشوائية ذات الحدين. •

تعريف توزيع ذات الحدين. •

�حتمالي للمتغير العشوائي ذو الحدين. • توزيع ال ال

ية تمثل تجارب عشوائية ذات حدين. • ات اأمثلة حي

�ت في  • حساب احتمال النجاح في ر من المحاول
التجارب العشوائية ذات الحدين.

باين في التجارب العشوائية ذات  • ت توقع وال اإيجاد ال
الحدين.
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الصف: الحادي عشر اأدبي + شرعي                    الوحدة: الثالثة                 عنوان الوحدة: المتتاليات والمتسلسلات                 عدد الحصص المتوقعة: ٢٠  

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ية   ال ت التعرف على مفهوم  •مفهوم المت
اً. ي ان ي يلها ب ية وتمث ال ت المت

ية  • ال ت اإيجاد الحد العام لمت
اإذا علم  بعض من حدودها.

اإيجاد حد معين من حدود  •
ية. ال ت المت

ية وتعريفها، حدود  • ال ت مفهوم المت
ية، الحد  ال ت �أول للمت ية، الحد ال ال ت المت

ية. ال ت نوني حن، الحد العام للمت ال
ياني. • ب ية في المستوى ال ال ت تمثيل المت

توظيف برامج الحاسوب مثل  •
�إيجاد  مايكروسوفت ماثيماتيكس ل

مجموع متسلسلسة ما.

انتاج تقارير عن دور العرب  •
والمسلمين في االموضوع. 

األعاب ومسابقات. •

تاج اأوراق عمل. • ان

تدريبات صفية. •
تية.  • ي  تمارين ب
بارات. • اخت
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والرحلات 
المعرفية والوحدات 

الفاعلة وتقارير.
الطلبة واأوراق العمل. •
 األعاب ومسابقات. •
تمارين ومسائل  •

كلامية.
تطبيقات عملية. •

اليات  • ت المطلوب هو المت
الحقيقية فقط.

ية. • ال ياني للمت ب التمثيل ال
اليات من  • ت اأمثلة لمت

ئة الطالب. ي اة/ ب حي

اليات ت ية  •اأنواع المت ال ت اإيجاد الحد العام للمت
ية. الحساب

ية  • ال ت اإيجاد الحد العام للمت
الهندسية.

ية الحقيقية، اأنواع  • ال ت ية، المت ال ت مدى المت
اليات من حيث: مداها، مجالها،  ت المت

طبيعة العلاقة بين حدودها
ية غير  • ال ت ية المنتهية، والمت ال ت المت

المنتهية.
ية  • ال ت ية، اأساس المت ية الحساب ال ت المت

ية  ال ت الحسابية. الحد العام للمت
ية. الحساب

ية  • ال ت ية الهندسية، اأساس المت ال ت المت
ية  ال ت الهندسية، الحد العام للمت

الهندسية.

ية  �أوساط الحساب ال
�أوساط الهندسية وال

يجد الوسط الحسابي  •
والهندسي. 

يدخل الطالب عدًدا من  •
ية بين  �أوساط الحساب ال

عددين.

مفهوم الوسط الحسابي للعددين اأ، ب،  •

ية بين عددين،  • �أوساط الحساب مفهوم ال
ية بين عددين.  كيفية اإدخال اأوساط حساب

�أوساط  ناتجة من العددين وال ية ال ال ت المت
ينهما. ية ب الحساب

انتاج عروض محوسبة باستخدام  •
بوربوينت من قبل الطلبة في 

مواضيع الوحدة.
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الصف: الحادي عشر  اأدبي + شرعي            الوحدة: الرابعة                  عنوان الوحدة: النهايات وال�تصال                       عدد الحصص المتوقعة: ٢3

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

نهايات. ال
نهاية عند نقطة. التعرف اإلى مفهوم ال

نهاية عند نقطة. اإيجاد ال
نهاية عند  التعرف اإلى معنى ال

�نهاية. المال
�نهاية. نهاية عند المال اإيجاد ال

نة  نهايات غير المعي التعرف على ال
اأنواعها. ب

نهاية عند نقطة. مفهوم ال
نهايات. نظريات في ال

نهاية اقتران متعدد القاعدة.
�نهاية. نهاية عند المال ال
نة. نهايات غير المعي ال

نهاية من خلال امثلة  تقديم مفهوم ال
وعمل جداول لقيم متعددة

تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام 
بمشروع مشترك

انتاج اوراق عمل تختص بالموضوع
توظيف برامج محوسبة مثل 

Microsoft maths في حساب 
نهايات عند نقطة محددة اأو عند  ال

االلانهاية.
الدخول لمواقع ذات علاقة على 

ية  رائ �نترنت والحصول على مواد اإث ال
خاصة بمواضيع الوحدة

انتاج رحلات معرفية خاصة بالموضوع.
انتاج وحدات تعليمية فاعلة تهتم 

بموضوع الوحدة.

تمارين ومسائل.
تية. ي اأنشطة صفية وب

امتحانات.
بارات عملية في استخدام  اخت

برامج  الحاسوبية. ال
تقييم العروض  قوائم رصد ل

والرحلات المعرفية والوحدات 
الفاعلة وتقارير الطلبة واأوراق 

العمل.

�نفصال: يمكن  اأنواع ال
�قتران ليصبح  اإعادة تعريف ال
نهاية عند  متصلاً اإذا كانت ال

النقطة موجودة ومنتهية، 
� يمكن اإعادة تعريفه اإذا  ول
نهاية عند النقطة  كانت ال
�نهاية. غير موجودة اأو مال

�تصال. ال
�تصال. التعرف اإلى مفهوم ال
�تصال. التعرف اإلى قوانين ال

�تصال. مفهوم ال
�تصال. قوانين في ال
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصف الحادي عشر ال�أدبي

نجازمؤشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوريحقق

جبر
ال

ت
دل�

معا
بال

م 
ما

إل ل�
ا

ها
مت

نظ
أ  وا

طية
خ

 ال

مفهوم المعادل�ت 
الخطية في متغير واحد  

وحلها .

يميز المعادلة الخطية في 
متغير واحد من غيرها، يعرف 
مفهوم حل المعادلة، ويحل 
معادل�ت خطية في متغير 
واحد ، ويتحقق من صحة 

الحل. 

يميز المعادلة الخطية في متغير 
واحد من غيرها يعرف مفهوم 

حل المعادلة ، ويحل معادل�ت 
خطية في متغير واحد ، ويتحقق 

من صحة الحل اأحياناً.

يميز المعادلة الخطية في 
متغير واحد من غيرها ، 

يعرف مفهوم حل المعادلة 
، ويحل غالباً المعادل�ت 
الخطية في متغير واحد ، 
بينما ل� يتحقق  من صحة 

حل .

يميز غالباً المعادلة الخطية 
في متغير واحد من غيرها 

، يعرف مفهوم حل 
المعادلة ، ويحاول حلها 

اأحياناً.

مفهوم نظام من 
معادلتين خطيتين، 
ونظام من معادلتين 
خطية واأخرى تربيعية 

وحلهما.

يعرف مفهوم حل نظام 
من معادلتين، ويحل نظاماً 
من معادلتين خطيتين  
جبرياً  بطريقة الحذف اأو 

التعويض، اأو بيانياً، اأو يحل 
نظاماً مكوّناً من معادلة 
خطية واأخرى تربيعية. 

ويتحّقق من صحة الحل 
دائماً.

يعرف مفهوم حل نظام من 
معادلتين ، ويحل نظام من 
معادلتين خطيتين  جبرياً  

بطريقة الحذف اأو التعويض، 
يخطئ اأحياناً في الحل  
بيانياً، يستطيع حل نظام 
مكون من معادلة خطية 
واأخرى تربيعية. ويتحقق 
اأحياناً من صحة الحل .

يعرف مفهوم حل نظام من 
معادلتين ، ويحاول حل 

نظام من معادلتين خطيتين  
جبرياً  بطريقة الحذف اأو 
التعويض، يجد صعوبة في 
حل  نظام من معادلتين 
خطيتين بيانياً، اأو نظام 
مكوّن من معادلة خطية 

واأخرى تربيعية، ول� يتحّقق 
من صحة الحل .

يعرف مفهوم حل نظام 
من معادلتين، ويخطئ في 
حل نظام من معادلتين 
خطيتين جبرياً بطريقة 
الحذف اأو التعويض، 

اأو بيانياً، ل� يحاول حل  
نظام مكوّن من معادلة 

خطية واأخرى تربيعية، ول� 
يتحقق من صحة الحل .
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مفهوم المتباينات با
الخطية في متغيرين، 

وحلها 

يعرف مفهوم حل المتباينة 
الخطية في متغيرين، 

ويحلها ، ويمثل منطقة 
الحل بيانياً، يعرف مفهوم 
حل نظام من متباينتين 

خطيتين، ويحله بيانياً ،  
ويتحقق  دائماً من صحة 

حله.

يعرف مفهوم حل المتباينة، 
ويواجه صعوبة في حل 

متباينات خطية في متغيرين، 
وتمثيل منطقة الحل بيانياً. 
يعرف مفهوم حل نظام من 
متباينتين خطيتين، ويحاول 

حله بيانياً، ويتحقق من صحة 
حله  اأحياناً.

يعرف مفهوم حل 
المتباينة، ويحاول حل 

متباينة خطية في متغيرين 
ل� يستطيع تمثيل منطقة 
الحل بيانياً. يعرف مفهوم 
حل نظام من متباينتين 
خطيتين، ول� يستطيع 

حله.

يعرف مفهوم حل المتباينة 
ول� يستطيع حل متباينة 
خطية في متغيرين  ل� 

يستطيع التعرف على نظام 
من المتباينات الخطية اأو 

حله.

حل اأنظمة من عدة 
متباينات خطية في 

متغيرين.

يحل نظاماً من عدة 
متباينات خطية في متغيرين 

ويمثلها بيانياً، يكتب 
اقتران الهدف، ويحدد 

النقاط العظمى والصغرى 
ل�قتران الهدف. كما 
يكتب نظام المتباينات 

لمنطقة ممثلة بيانياً.

يحل نظاماً من عدة متباينات 
خطية في متغيرين ويمثلها 

بيانياً، يجد صعوبة في كتابة  
اقتران الهدف، وتحديد 
النقاط العظمى والصغرى 

ل�قتران الهدف، كما يكتب 
بعض المتباينات المكوّنة 

لنظام ممثل بيانياً.

يحاول حل نظام من 
عدة متباينات خطية 
في متغيرين ويمثلها 
بيانياً، ل� يتمكن من 
كتابة  اقتران الهدف، 

اأو تحديد النقاط 
العظمى والصغرى له، 
كما ل� يستطيع  كتابة 
نظام المتباينات لمنطقة 

ممثلة بيانياً.

ل� يستطيع حل  نظام من 
عدة متباينات خطية في 
متغيرين، اأو يمثلها بيانياً،  
ل� يتعرف اقتران الهدف،  

كما  ل� يكتب نظام 
المتباينات لمنطقة ممثلة 

بيانياً.
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مفهوم نهاية ال�قتران 
عند نقطة.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية 
عند نقطة محددة من 
جدول لقيم تقترب من 

النقطة، اأو خلال التمثيل 
البياني للاقتران، يعرف 
قوانين النهايات ويوظفها 
في اإيجاد نهاية اقتران 

عند نقطة جبرياً، يعرف  
المقصود بالنهاية غير 

المعينة  ويحلها.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية 
عند نقطة محددة من جدول 

لقيم تقترب من النقطة، 
اأو خلال التمثيل البياني 
للاقتران، يعرف قوانين 

النهايات ويوظفها غالباً في 
اإيجاد نهاية اقتران عند نقطة 

جبرياً، يعرف  المقصود 
بالنهاية غير المعينة، ويحلها 

في اأغلب ال�أحيان .

يتعرف اإلى مفهوم 
النهاية عند نقطة 

محددة من جدول لقيم 
تقترب من النقطة، اأو 
خلال التمثيل البياني 

للاقتران، يعرف بعض  
قوانين النهايات، 

ويحاول توظيفها في 
اإيجاد نهاية اقتران عند 
نقطة جبرياً، يعرف  
المقصود بالنهاية غير 
المعينة،  ول� يستطيع 

حلها.

يتعرف اإلى مفهوم النهاية 
عند نقطة محددة من 
جدول لقيم تقترب من 
النقطة، ويحاول ايجادها 
خلال التمثيل البياني 
للاقتران، يعرف قليلاً 

عن قوانين النهايات ول� 
يوظفها في اإيجاد نهاية 

اقتران عند نقطة جبرياً، ل� 
يعرف  المقصود بالنهاية 
غير المعينة  ول� يستطيع 

حلها.

نهاية اقتران متعدد 
القاعدة

يتعرّف اإلى ال�قتران متعدد 
القاعدة ونقطة التحول، 
ويستطيع حساب النهاية 
من يمين نقطة التحول، 
والنهاية من يسارها، 

يستطيع الحكم بوجود 
النهاية عندها اأو عدم 

وجودها.
يستطيع اإيجاد قيمة 

مجهول في ال�قتران بمعرفة 
نهايته عند نقطة معينة.

يتعرّف اإلى ال�قتران متعدد 
القاعدة ونقطة التحوّل، 

ويستطيع حساب النهاية من 
يمين نقطة التحول، والنهاية 
من يسارها، يستطيع الحكم 
بوجود النهاية عندها اأو عدم 

وجودها.
يجد صعوبة في اإيجاد قيمة 
مجهول في ال�قتران بمعرفة 

نهايته عند نقطة معينة.

يتعرّف اإلى ال�قتران متعدد 
القاعدة ونقطة التحول، 
ويستطيع حساب النهاية 
من يمين نقطة التحول، 
والنهاية من يسارها، 
يستطيع غالباً الحكم 
بوجود النهاية عندها اأو 

عدم وجودها.
ل� يستطيع اإيجاد قيمة 
مجهول في ال�قتران 

بمعرفة نهايته عند نقطة 
معينة.

يتعرّف اإلى ال�قتران متعدد 
القاعدة ونقطة التحول، 
ويحاول حساب النهاية 
من يمين نقطة التحول، 
والنهاية من يسارها، ل� 
يستطيع الحكم بوجود 
النهاية عندها اأو عدم 

وجودها.
ل� يستطيع اإيجاد قيمة 
مجهول في ال�قتران 

بمعرفة نهايته عند نقطة 
معينة.



3٢٩

ال
ص

ل�ت
م ا

هو
مف

ي ب
وع

ال

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال مفهوم ال�تصال وقوانينه
عند نقطة  وشروطه، 
يستطيع الحكم على 
اتصال اقتران ممثلاً 
هندسياً اأو جبرياً من 

التعريف. 

يتعرف اإلى مفهوم ال�تصال 
عند نقطة  وشروطه، 

يستطيع الحكم على اتصال 
اقتران ممثلاً هندسياً اأو جبرياً 

من التعريف. 

يتعرف اإلى مفهوم 
ال�تصال عند نقطة  

وشروطه، يستطيع اأحياناً 
الحكم على اتصال 

اقتران ممثلاً هندسياً اأو 
جبرياً من التعريف. 

يتعرف اإلى مفهوم 
ال�تصال عند نقطة  
وشروطه، ل� يستطيع 

الحكم على اتصال اقتران 
ممثلاً هندسياً اأو جبرياً من 

التعريف. 

يعرف قوانين ال�تصال، قوانين ال�تصال 
ويوظّفها في بحث اتصال 

اقتران معطى، يوظف 
مفهوم ال�تصال في اإيجاد 
قيمة مجهول في اقتران 

معطى.

يعرف قوانين ال�تصال، 
وينجح اأحياناً  في بحث 

اتصال اقتران معطى، يحاول 
توظيف مفهوم ال�تصال 

في اإيجاد قيمة مجهول في 
اقتران معطى.

يعرف بعض قوانين 
ال�تصال، 

 ويحاول توظيفها في 
بحث اتصال اقتران 

معطى، ل� يستطيع توظيف  
مفهوم ال�تصال في اإيجاد 
قيمة مجهول في اقتران 

معطى.

يعرف قوانين ال�تصال، 
ويوظفها في بحث اتصال 

اقتران معطى، يوظف 
مفهوم ال�تصال في اإيجاد 
قيمة مجهول في اقتران 

معطى.
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يتعرّف اإلى مفهوم المتتالية، مفهوم المتتالية ال�

ويميز المتتالية المنتهية من غير 

المنتهية، يستطيع كتابة حدود 

متتالية بمعرفة الحد العام لها، 

كما يستطيع كتابة الحد العام 

لمتتالية بمعرفة حدودها.

يتعرّف اإلى مفهوم المتتالية، 

ويميز المتتالية المنتهية من غير 

المنتهية، يستطيع كتابة حدود 

متتالية بمعرفة الحد العام لها، 

يواجه صعوبة في كتابة الحد 

العام لمتتالية بمعرفة حدودها.

يتعرّف اإلى مفهوم المتتالية، 
ويميز المتتالية المنتهية من 
غير المنتهية، غالباً يستطيع 
كتابة حدود متتالية بمعرفة 
الحد العام لها، ل� يستطيع 
كتابة الحد العام لمتتالية 

بمعرفة حدودها.

يتعرّف الى مفهوم المتتالية، 
ويميز المتتالية المنتهية من 
غير المنتهية، ل� يستطيع 
كتابة حدود متتالية بمعرفة 
الحد العام لها، كما ل�  
يستطيع كتابة الحد العام 
لمتتالية بمعرفة حدودها.
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يعرف المتتالية الحسابية المتتالية الحسابية

ويميزها، يستطيع اإيجاد ال�أساس 

وكتابة الحد العام لها ، واإدخال 

عدٍد من ال�أوساط الحسابية 

بين حدين فيها، ويحل مسائل 

كلامية عليها. 

يعرف المتتالية الحسابية 

ويميزها، يستطيع اإيجاد 

ال�أساس وكتابة الحد العام 

للمتتالية الحسابية، واإدخال 

عدد من ال�أوساط الحسابية 

بين حدين فيها، يجد صعوبة 

في حل مسائل كلامية عليها. 

يعرف المتتالية الحسابية 

ويميزها، يحاول 

اإيجاد ال�أساس وكتابة 

الحد العام لها، ل� 

يستطيع  اإدخال عدٍد 

من ال�أوساط الحسابية 

بين حدين فيها، اأو حل  

مسائل كلامية عليها. 

يعرف المقصود بالمتتالية 
الحسابية، غالباً ل� يميزها 
من غيرها من المتتاليات، 
ل� يستطيع اإيجاد ال�أساس 
اأوكتابة الحد العام للمتتالية 
الحسابية ، اأو اإدخال عدد 
من ال�أوساط الحسابية بين 
حدين فيها، ل� يحاول حل 

مسائل كلامية عليها. 

يعرف المتتالية الهندسية  المتتالية الهندسية

ويميزها، يستطيع  اإيجاد ال�أساس 

وكتابة الحد العام لها ، واإدخال 

عدد من ال�أوساط الهندسية 

بين حدين فيها، ويحل مسائل 

كلامية عليها.

يعرف المتتالية الهندسية  

ويميزها، يستطيع  اإيجاد 

ال�أساس وكتابة الحد العام 

لها، واإدخال عدٍد من 

ال�أوساط الهندسية بين حدين 

فيها، يجد صعوبة في حل 

مسائل كلامية عليها.

يعرف المتتالية 
الهندسية  ويميزها، 
يستطيع غالباً اإيجاد 

ال�أساس وكتابة 
الحد العام للمتتالية 

الحسابية ، ل� يستطيع 
اإدخال عدٍد من 

ال�أوساط الهندسية بين 
حدين فيها، اأو حل 
مسائل كلامية عليها.

يعرف المقصود بالمتتالية 

الهندسية  ل� يميزها من 

غيرها، ل� يستطيع  اإيجاد 

ال�أساس اأو كتابة الحد العام 

للمتتالية الحسابية، اأو اإدخال 

عدٍد من ال�أوساط الهندسية 

بين حدين فيها، ول� يحاول 

حل مسائل كلامية عليها.
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فهم المسائل المتعلقة 

بالمتباينات والمتتاليات 

والتخطيط للحل

قراءة المساألة التي تتعلق 

بالمتباينات والمتتاليات 

بنوعْيها،  يفهم معاني المفردات 

والمصطلحات الرياضية، يكتب 

المعطيات والمطلوب، يمثل 

المساألة بشكٍل ما اأمكن، يرسم 

خطة للحل.

قراءة المساألة التي تتعلق 

بالمتباينات والمتتاليات 

بنوعيها،  يفهم معاني 

المفردات والمصطلحات 

الرياضية، يكتب المعطيات 

والمطلوب، يحاول تمثيل 

المساألة بشكٍل ما ، يرسم 

خطة للحل.

قراءة المساألة التي 

تتعلق بالمتباينات 

والمتتاليات بنوعيها،  

يفهم معاني المفردات 

والمصطلحات 

الرياضية، يكتب 

المعطيات والمطلوب 

، ل� يستطيع تمثيل 

المساألة بشكل ما اأو 

رسم خطة الحل.

يقراأ المساألة، وبصعوبة 

يفهم معانيها. 

يستحضر الخبرات السابقة : تنفيذ الحل 

مفاهيم تعميمات وغيرها والربط 

بينها وبين المعطيات والمطلوب 

، يكوّن المتباينات والمعادل�ت 

اللازمة لحل المسائل بسهولة.

يستحضر الخبرات السابقة 

: مفاهيم تعميمات وغيرها، 

ويربط بين المعطيات 

والمطلوب، يكًون المعادل�ت 

اللازمة لحل المتتاليات، يجد 

صعوبة في تكوين المتباينات 

اللازمة.

يستحضر بعض 
الخبرات السابقة: 
مفاهيم تعميمات، 
ويربط بصعوبة بينها 
وبين المعطيات 

والمطلوب ، يكوّن 
بعض المعادل�ت 

والمتباينات الصحيحة 
اللازمة للحل. 

يستحضر خبرات منقوصة 

وغير صحيحة، ل� تمّكنه 

من تنفيذ الحل.

جابة يجري خطوات منطقية مبررة التوصل للاإ

مبنية على اأساٍس علمّي، يفحص 

جابة .  دقة الناتج، ومعقوليّة ال�إ

يجري على ال�أغلب خطوات 

منطقية صحيحة ، يتحقق 

اأحياناً من معقولية وصحة 

الحل.

يجري خطوات الحل 

مع بعض ال�أخطاء، ل� 

يستطيع التحقق من 

صحة حله واإجابته.

يجري خطوات غير منظمة 

في الحل، ل� يستطيع 

الحكم على صحة اإجابته، 

اأو فحص معقولية حله.
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مفهوم البحث العلمي 

وخطواته ، واأساليبه

يتعرف اإلى مفهوم البحث 

العلمي وخطواته، يستطيع 

تطبيق خطوات البحث العلمي 

على مشكلة من بيئته. يتعرف 

اإلى اأساليب البحث العلمي، 

ويستطيع تحديد ال�أسلوب 

ال�أنسب عند دراسة  ظاهرة 

معينة.

يتعرف اإلى مفهوم البحث 

العلمي وخطواته، يستطيع 

تطبيق بعض خطوات البحث 

العلمي على مشكلة من بيئته. 

يتعرف اإلى اأساليب البحث 

العلمي، ويستطيع اأحياناً 

تحديد ال�أسلوب ال�أنسب عند 

دراسة  ظاهرة معينة.

يتعرف اإلى مفهوم 
البحث العلمي 
وخطواته، ول� 
يستطيع تطبيق 
خطوات البحث 

العلمي على مشكلة 
من بيئته. يتعرف 

اإلى اأساليب البحث 
العلمي، ول� يستطيع 

تحديد ال�أسلوب 
ال�أنسب عند دراسة  

ظاهرة معينة.

يتعرف اإلى مفهوم البحث 

العلمي وبعض خطواته، 

ل� يستطيع تطبيق خطوات 

البحث العلمي على 

مشكلة من بيئته. يخلط 

بين اأساليب البحث العلمي 

، ول� يستطيع تحديد 

ال�أسلوب ال�أنسب عند 

دراسة  ظاهرة معينة.

حصائية يتعرف اإلى اأنواع العينات العينات ال�إ

حصائية: ال�حتمالية وغير  ال�إ

ال�حتمالية. يعرف العينات 

ال�حتمالية وطريقة اختيار اأفرادها:  

العينة العشوائية البسيطة، 

الطبقية، العشوائية المنتظمة، 

والعنقودية. كما يميز اأنواع 

العينات غير ال�حتمالية، ويعطي 

اأمثلة عليها. 

يتعرف اإلى اأنواع العينات 

حصائية: ال�حتمالية وغير  ال�إ

ال�حتمالية. يعرف العينات 

ال�حتمالية وطريقة اختيار اأفراد   

العينة العشوائية البسيطة، 

يواجه صعوبة في اختيار اأفراد 

العينة الطبقية، العشوائية 

المنتظمة، والعنقودية. كما 

يميز اأنواع العينات غير 

ال�حتمالية، ويعطي اأمثلة 

عليها. 

يتعرف اإلى اأنواع 
حصائية:  العينات ال�إ

ال�حتمالية وغير 
ال�حتمالية. يعرف 
العينات ال�حتمالية، 

ويواجه صعوبة 
في  اختيار اأفرادها:  

العينة العشوائية 
البسيطة، الطبقية، 
العشوائية المنتظمة، 
والعنقودية. كما يميز 
اأنواع العينات غير 
ال�حتمالية، ويعطي 

اأمثلة على بعض منها.  

يخلط بين  اأنواع العينات 

حصائية: ال�حتمالية وغير  ال�إ

ال�حتمالية، ول� يستطيع 

اإيجاد اأفراد اأي من العينات، 

ول� يستطيع اإعطاء اأمثلة 

عليها.
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مفهوم التجربة 

العشوائية، مفهوم 

المتغير العشوائي 

المنفصل

يعرف التجربة العشوائية والفضاء 

العيني لها، يعرف المتغير 

العشوائي المنفصل، يستطيع 

اإيجاد  قيم المتغير العشوائي 

المنفصل لتجربة محددة.

  يعرف التجربة العشوائية 

والفضاء العيني لها، يعرف 

المتغير العشوائي المنفصل، 

يستطيع اإيجاد  قيم المتغير 

العشوائي المنفصل لبعض 

التجارب العشوائية. 

يعرف التجربة 

العشوائية والفضاء 

العيني لها.  ل� 

يستطيع تعريف 

المتغير العشوائي 

المنفصل، اأو اإيجاد  

قيمه لتجربة محددة.

ل� يميز التجربة العشوائية 

من غيرها،  ويواجه صعوبة 

في كتابة الفضاء العيني 

لمعظم التجارب . ل� يعرف 

المتغير العشوائي المنفصل.

التوزيع ال�حتمالي 

للمتغير العشوائي 

المنفصل 

يستطيع تكوين جدول التوزيع 

ال�حتمالي لقيم المتغير العشوائي 

المنفصل، ويتعرف الى 

خصائصه، ويوظفها في حل 

المسائل  .

يستطيع غالباً  تكوين جدول 

التوزيع ال�حتمالي لقيم المتغير 

العشوائي المنفصل، ويتعرف 

اإلى خصائصه،  ويوظفها 

اأحياناً في حل المسائل.

يستطيع  اأحياناً 
تكوين جدول التوزيع 

ال�حتمالي لقيم 
المتغير العشوائي 

المنفصل، ويتعرف 
اإلى خصائصه، ل� 

فادة منها  يستطيع ال�إ
في حل المسائل.

نادراً ما يستطيع تكوين 

جدول التوزيع ال�حتمالي 

لقيم المتغير العشوائي 

المنفصل، ول� يعرف 

خصائصه.

يتعرف اإلى توقُّع المتغير العشوائي التوقع وخصائصه 

المنفصل وطريقة حسابه، يعرف 

خواص التوقع ويوظفها في 

حساب توقع متغير اآخر توقُُّعُه 

معروف.

يتعرف الى توقع المتغير 

العشوائي المنفصل وطريقة 

حسابه، يعرف خواص التوقع 

ويوظفها اأحياناً في حساب 

توقّع متغيٍر له علاقة بمتغيٍر 

توقُُّعه معروف.

يتعرف اإلى توقع 

المتغير العشوائي 

المنفصل وطريقة 

حسابه، ل� يعرف 

كثيراً عن خواص 

التوقع، ول� يستطيع 

توظيفها في حساب 

توقُّع متغير له علاقة 

بمتغير توقُّعه معروف.

يتعرف اإلى توقع المتغير 

العشوائي المنفصل ول� 

يستطيع حسابه، ل� يعرف 

خواص التوقع اأو يوظفها في 

حساب توقع متغير له علاقة 

بمتغير توقعه معروف.
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مفهوم التجربة ال

العشوائية ذات الحدين 

، والتوزيع ال�حتمالي 

للتجارب لها

يعرف التجربة ذات الحدين 

ويميزها،  يتعرف اإلى 

شروطها،  يعطي اأمثلة على 

تجارب ذات حدين، يستطيع 

كتابة قيم المتغير العشوائي 

لتجربة ذات حدين.، يجد 

احتمال كل قيمة من قيم 

المتغير العشوائي، يكوّن 

جدول التوزيع ال�حتمالي.

يعرف التجربة ذات الحدين 

ويميزها،  يتعرف اإلى 

شروطها،  يعطي اأمثلة على 

تجارب ذات حدين، يستطيع 

كتابة قيم المتغير العشوائي 

لبعض التجارب ذات الحدين. 

يجد احتمال معظم قيم 

المتغير العشوائي، يكوّن 

جدول التوزيع ال�حتمالي 

جزئياً.

يعرف التجربة ذات 
الحدين، يتعرف اإلى 

شروطها،  يعطي بعض 
ال�أمثلة على تجارب ذات 
حدين، ل� يستطيع كتابة 

قيم المتغير العشوائي لتجربة 
ذات حدين، يجد احتمال 
بعض قيم المتغير العشوائي، 
يخطئ في تكوين جدول 

التوزيع ال�حتمالي.

يعرف التجربة ذات الحدين 
وشروطها، ل� يستطيع 

اإعطاء اأمثلة على تجارب 
ذات حدين، اأو تمييزها من 
غيرها، ول� يستطيع كتابة 

قيم المتغير العشوائي لتجربة 
ذات حدين. ول� يستطيع 

حساب احتمال قيم المتغير 
العشوائي، يكون جدول 
التوزيع ال�حتمالي بشكل 

خاطئ .
حساب احتمال النجاح 

في ر من المحاول�ت 

في التجارب ذات 

الحدين،  والتوقع 

للمتغير العشوائي 

للتجربة ذات حدين

يتعرف اإلى قانون حساب 

احتمال النجاح في ر من 

المحاول�ت في تجربة 

ذات الحدين، ويوظفه 

في ذلك. يحسب توقُّع 

المتغير العشوائي لتوزيٍع ذي 

حدين. 

يتعرف الى قانون حساب 

احتمال النجاح في ر من 

المحاول�ت في تجربة ذات 

الحدين، ويخطئ اأحياناً في 

توظيفه. يحسب توقع المتغير 

العشوائي لتوزيٍع ذي حدين. 

يتعرف اإلى قانون حساب 
احتمال النجاح في زمن 
المحاول�ت في تجربة 

ذات الحدين، ول� يستطيع 
حساب ال�حتمال، يحسب 

توقع المتغير العشوائي 
لتوزيع ذي حدين اأحياناً. 

ل� يعرف قانون حساب 

احتمال النجاح في ر من 

المحاول�ت في تجربة 

ذات الحدين، اأو توقع 

المتغير العشوائي لتوزيع 

ذي حدين. 
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فهم المسائل المتعلقة 

بالمتغير العشوائي 

المنفصل وتوزيع ذو 

حدين وتوقعهما، 

والتخطيط للحل

يفهم المسائل في مختلف 

الموضوعات ، ويستخرج 

المعطيات والمطلوب، ثم 

يعبّر عن المساألة بنموذج 

عند الحاجة.

يفهم المسائل المتعلقة 
بالمتغير العشوائي المنفصل 
لبعض التجارب، يواجه 
صعوبة في فهم المسائل 

المتعلقة بتوزيع ذي حدين،  
يستطيع استخراج المعطيات 
والمطلوب، يحاول التعبير عن 
المساألة بنموذج عند الحاجة.

يواجه صعوبة في فهم 

المسائل في مختلف 

الموضوعات ، ويستخرج 

المعطيات والمطلوب،  

يعبّر عن المساألة بنموذج 

اأحياناً.

يقراأ  المسائل في 

مختلف الموضوعات، 

ويستخرج المعطيات 

والمطلوب غالباً ، ل� 

يفهم المفردات الرياضية 

ودل�ل�تها.

يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل 

: مفاهيم تعميمات 

وغيرها، والربط بين 

المعطيات والمطلوب 

، يكوّن جدول التوزيع 

ال�حتمالي للمتغير 

العشوائي، ويجري 

العمليات الحسابية بدقة 

ومهارة . 

يستحضر الخبرات السابقة 

: مفاهيم تعميمات وغيرها، 

والربط بينها وبين المعطيات 

والمطلوب، يكوّن جدول 

التوزيع ال�حتمالي للمتغير 

العشوائي، ويجري العمليات 

الحسابية مع بعض ال�أخطاء.

يستحضر بعض الخبرات 

السابقة، يكوّن جدول 

التوزيع ال�حتمالي للمتغير 

العشوائي مع بعض 

ال�أخطاء في ال�حتمال�ت.

تنقصه الخبرات السابقة، 

ول� يستطيع تكوين 

الجدول المطلوب.

جابة يجري خطوات منطقية التوصل للاإ

مبررة مبنية على اأساس 

علمي ، يفحص دقة الناتج 

جابة دائماً . ومعقوليّة ال�إ

يجري على ال�أغلب خطوات 

منطقية صحيحة، يتحقق 

اأحياناً من معقولية وصحة 

الحل.

يجري خطوات الحل 

مع بعض ال�أخطاء، ل� 

يستطيع التحقق من صحة 

حله واإجابته.

يجري بعض الخطوات 

قي الحل، ل� يستطيع 

الحكم على صحة اإجابته 

اأو فحص معقولية حله.
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الصف الثاني عشر: علمي + صناعي                     الوحدة: ال�ولى                عنوان الوحدة: تفاضل ١: ال�شتقاق وقوانينه             عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تغير للاقتران تغير  •متوسط ال حساب متوسط ال
للاقتران.

تغير  • تغير للاقتران، ال مفهوم متوسط ال
تغير في ص  في س، ال

استخدام برامج الحاسوب في رسم  •
�قترانات. ال

توظيف برامج محوسبة مثل:  •
 Microsoft mathematics
 graphcalc,Graphmatica

توظيف اأوراق العمل التشخيصية  •
رائية. �ث والعلاجية وال

الرجوع لمصادر المعلومات مثل  •
كالكلاس.

انوية  • ث توظيف نماذج اأسئلة ال
العامة السابقة.

اإعداد تقارير. •
تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك عن تطور 
موضوع المشتقة.

تمارين ومسائل. •

تية.  • ي اأنشطة صفية وب

امتحانات تحريرية. •

 اوراق عمل. •

تقييم  • قوائم رصد ل
العروض والمشاريع 

تقارير. وال

مفهوم المشتقة للعلم

�شتقاق حل مسائل على قوانين  •قوانين ال
�شتقاق. ال

�أولى. • صيغ المشتقة ال
رانين، مشتقة  • مشتقة جمع وطرح اقت

رانين،  رانين، مشتقة قسمة اقت ضرب اقت
يتال. �شتقاق، قاعدة لوب قوانين ال

ا ي ا,رموز المشتقات  •ايجاد المشتقات العليا.. •المشتقات العل ي المشتقات العل
يا. العليا، معاني المشتقات العل

تطبيقات هندسية 
ية   ائ زي وفي

ايجاد معادلة المماس  •
والعمودي.

ايجاد السرعة والتسارع. •

تطبيقات هندسية مثل  المماس  •
والعمودي للمنحنى, معادلتي المماس 

ية  ائ زي �أفقي والمماس العمودي وفي ال
مثل السرعة والتسارع.

�قترانات  مشتقة ال
لثية المث

حل مسائل على مشتقة  •
لثية. رانات المث �قت ال

ثية، قوانين  • ل رانات المث �قت مشتقات ال
�شتقاق كمتممة  ال خاصة وربطها ب

زاوية ومكملتها. ال
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�قترنات  مشتقة ال
�أسية واللوغاريتمية ال

�قترنات  • ايجاد مشتقة ال
�سية واللوغاريتمية. ال

�أسية واللوغاريتمية،  • رانات ال �قت مشتقات ال
�س والعلاقة العكسية  علاقة اللوغرتيم بال

بيري،  ي ن ينهما، اللوغرتيم الطبيعي، العدد ال ب
يتال، مشتقة اليسط ومشتقة المقام. قاعدة لوب

�شتقاق الضمني �شتقاق الضمني، المشتقة عند نقطة،  •ايجاد المشتقة الضمنية. •ال  ال
معادلة المستقيم والعمودي، تطبيقات 

ائية. زي في

توظيف قانون السلسلة  •قانون السلسلة
لحل مسائل.

 قانون السلسلة، المشتقة عند نقطة، معادلة  •
�قترانات. المستقيم والعمودي، تركيب ال
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الصف الثاني عشر: علمي + صناعي                   الوحدة: الثانية                عنوان الوحدة: تفاضل ٢: تطبيقات التفاضل                 عدد الحصص المتوقعة: 3٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تناقص. زايد وال ت زايد  •ال ت اإيجاد  فترات ال
ناقص ت وال

تناقص. • زايد وال ت مفهوم ال
تناقص، النقط الحرجة،  • زايد وال ت تعريف ال

تزايد. تناقص، فترات ال زايد وال ت فترات ال
�ولى. • تناقص باستخدام المشتقة ال وال

استخدام برامج الحاسوب في رسم  •
�قترانات. ال

توظيف برامج محوسبة مثل  •
•  Microsoft mathematics ،graphcalc

Graphmatica، في اإيجاد المشتقة ورسم 
المماس...

توظيف اأوراق العمل التشخيصية  •
رائية. �ث والعلاجية وال

الرجوع لمصادر المعلومات مثل كاكلاس. •
انوية العامة  • ث توظيف نماذج اأسئلة ال

السابقة.
اإعداد عروض محوسبة ذات علاقة  •

بالموضوع.
 اإعداد تقارير. •
تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام  •

بمشروع مشترك عن تطور موضوع 
المشتقة.

اإعداد رحلات معرفية في مواضيع •
الوحدة. •

تمارين ومسائل. •
تية.  • ي اأنشطة صفية وب
امتحانات تحريرية. •
اوراق عمل. •
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والمشاريع 
تقارير. وال

النقط الحرجة والقيم 
القصوى المحلية.

اإيجاد  النقط الحرجة و  •
القيم القصوى  

القيم القصوى المحلية والمطلقة، نظرية  •
�يجلد  �أولى ل القيم القصوى، المشقة ال
القيم القصوى المحلية، القيم القصوى.
�قتران متصل على فترة مغلقة. المطلقة ل

نظرية رول والقيمة 
المتوسطة.

حل مسائل على نظرية   •
القيمة المتوسطة ونظرية رول

نظرية رول والقيمة المتوسطة، شروط  •
النظرية، ايجاد الجذور باستخدام 

النظريات.

�نعطاف،  نقط ال
تقعر. وال

تقعر. • �ت  •ايجاد فترات ال تقعر، مجال �نعطاف, فترات ال  نقط ال
تقعر. ال

ية  ان ث المشتقة ال
لفحص القيم القصوى 

المحلية.

ايجاد القيمة القصوى. •
ية. ان ث باستخدام المشتقة ال

ية لفحص القيم  • ان ث ار المشتقة ال ب اخت
القصوى المحلية.

حل مسائل عملية على  • تطبيقات.
القيم القصوى.

لقيم القصوى. •  مسائل عملية ل
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الصف: الثاني عشر/ علمي + صناعي                  الوحدة: الثالثة                   عنوان الوحدة: المصفوفات                         عدد الحصص المتوقعة: ٢5     

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى  •المصفوفة 
المصفوفة. 

تحديد عناصر  •
المصفوفة. 

بة  • التعرف اإلى رت
المصفوفة.

بة  • مفهوم المصفوفة ورمزها، المدخلات، رت
ابة  المصفوفة، عدد مدخلات المصفوفة، كت
مصفوفة الصف، العمود، مفهوم المصفوفة 

الصفرية ورمزها )و(، مفهوم المصفوفة المحايدة 
ورمزها )م(.

�أعمدة  • المصفوفة المربعة: عدد الصفوف = عدد ال
ثانوي  • القطر الرئيسي، القطر ال

ترتيب مشكلات  • ربط مفهوم المصفوفة ب
ية مثل اإنتاج مصنع لثلاث سلع  ات حي

مختلفة في اشهر مختلفة
اإعطاء مثال واللامثال على العمليات التي  •

� تتحقق  تتحقق / ل
اأمثلة  • التحقق من خواص المحددات ب

ومسائل عددية منوعة 
�أنشطة واإعطاء اأمثلة كافية.     • تنوع في طرح ال ال
ية  مثل  • توظيف برامج حاسوب

 Geogebraو  Microsoftmathematics
�إجراء العمليات على المصفوفات واإيجاد  ل
النظير والمحدد وعمليات الصف البسيط 

�ت المصفوفية... وحل المعادل
تصميم عروض محوسبة ذات علاقة  •

بالموضوع.
تصميم رحلة معرفية في اأحد اأو عدد من  •

مواضيع الوحدة
نة تعلم(  • ب تصميم وحدة تعليمية فاعلة )ل

في الموضوع.
اإعداد مشاريع طلابية في مواضيع الوحدة. •

تدريبات ومسائل  •
ذات علاقة 

الوحدة. ب
اأوراق عمل. •
امتحانات. •
قوائم رصد  •

تقييم العروض  ل
والوحدات الفاعلة 

والمشاريع.

مدخلات  •
المصفوفة اأعداد 

حقيقية.

العمليات على 
المصفوفات  

اإيجاد ناتج جمع  •
مصفوفتين.

اإيجاد ناتج ضرب  •
مصفوفتين.

مفهوم العمليات على المصفوفات •
بة نفسها • رت جمع مصفوفتين لهما ال
بة نفسها • رت طرح مصفوفتين لهما ال

 ضرب مصفوفتين    
تمام عملية ضرب  • �إ الشرط المطلوب ل

مصفوفتين.

اإيجاد محددة  •المحددات 
مصفوفة 

رتبة ٢ ×٢  • من ال
اإيجاد محددة  •

مصفوفة 
رتبة  3×3 • من ال

مفهوم محددة المصفوفة، محددة المصفوفة من  •
رتبة ٢ × ٢. ال

رتبة 3 × 3. • محددة المصفوفة من ال

 

اإيجاد النظير  •النظير الضربي
الضربي للمصفوفة 

رتبة ٢ × ٢ من ال

مفهوم النظير الضربي، ورمزه اأ-١. •
طريقة اإيجاد النظير الضربي •
خواص النظير الضربي •
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�ت خطية  •تطبيقات  حل معادل
بمتغيرين بطريقة النظير 

الضربي/كريمر.
�ت بطريقة جاوس • حل معادل

المعادلة الخطية بمتغيرين، ترتيب الحدود  •
المعاملات، مصفوفة المعاملات، مصفوفة 

ثوابت، مصفوفة المتغيرات، الضرب من جهة  ال
اليمين، الضرب من جهة اليسار.

�ت. •  طريقة كريمر لحل المعادل
مفهوم عمليات الصف البسيط وخواصها. •

الصف الثاني عشر: علمي + صناعي           الوحدة: الرابعة               عنوان الوحدة: التكامل غير المحدود وتطبيقاته           عدد الحصص المتوقعة: 45

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التكامل غير 
المحدود.

التعرف اإلى التكامل غير  •
المحدود.

�قتران المتصل  • التعرف اإلى مفهوم تكامل ال
�قتران  كمساحة علاقة التكامل بالمشتقة، ال
�أصيل، ثابت التكامل، رمز  �قتران ال بدائي، ال ال

التكامل، مفهوم التكامل غير المحدود.

اإعداد اأوراق عمل ل�أغراض متعددة  •
رائية... تشخيصية، علاجية، اإث

استخدام برامج الحاسوب مثل: •
•  Microsoftmathematics

graphcalc, في حساب 
التكامل المحدود.

الدخول لمواقع على الشبكة  •
ية ومنتديات ذات  العنكبوت

علاقة بالموضوع.
تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك.
عروض بوربوينت. •

تمارين ومسائل. •
تية. • ي اأنشطة صفية وب
بارات. • اخت
تقييم اأداء  • بارات عملية ل اخت

برامج  الطلبة في استخدام ال
ية. الحاسوب

تقييم  • قوائم رصد ل
المشاريع والعروض والمواقع 

ية واأوراق العمل  �لكترون ال
وغيرها ذات العلاقة.

مفهوم التكامل المحدود كمساحة، رمز  •حساب مجموع ريمان. •مجموع ريمان.
المجموع، نهاية مجموع ريمان، مجموع 

ريمان الخطي.
تربيعي • �قتران خطي(، مجموع ريمان ال )ل
�قتران تربيعي(  • )ل
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التعرف اإلى خواص  •التكامل المحدود.
التكامل المحدود.

تعريف التكامل المحدود. •
خواص التكامل المحدود. •

�أساسية في  النظرية ال
التفاضل والتكامل

�قتران المكامل(. )ال

�قتران المكامل. • �أساسية في التفاضل والتكامل. •اإيجاد ال النظرية ال
�قتران المكامل. • )بجزاأيها ١، ٢(، ال

�قترانات  تكامل ال
الدائرية.

�قترانات  • حساب تكامل ل
الدائرية.

رانات الدائرية. علاقاتها ببعض • �قت تكامل ال

�قترانات  تكامل ال
�أسية واللوغاريتمية. ال

يكامل اقتران اسي او  •
لوغرتيمي.

�أسية واللوغاريتمية. • رانات ال �قت المتطابقات تكامل ال �كتفاء ب ال
�ساسية. ية ال ث ل المث

�أجزاء، الكسور اإيجاد تكامل اقتران معطى.طرق التكامل. طرق التكامل: التعويض، ال
الجزئية.

ية استخدام برامج حاسوب
امتحانات قصيرة.
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الصف الثاني عشر: علمي + صناعي              الوحدة: الخامسة             عنوان الوحدة: التكامل المحدود وتطبيقاته               عدد الحصص المتوقعة: ٢5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ية  ائ زي تطبيقات في
وهندسية )السرعة، 

�ت  المسافة، المعادل
تفاضلية البسيطة، ...( ال

التعرف اإلى بعض  •
التطبيقات الهندسية 

ية. ائ زي والفي

ائية وهندسية  • زي تطبيقات في
�ت  )السرعة، المسافة، المعادل

تفاضلية البسيطة، ....( ال

توظيف ورق المربعات في تجزئة  •
المساحة تحت منحنى.

التكامل  • ربط المساحة تحت المنحنى ب
المحدود وكذلك بمساحة بعض 

المضلعات كالمثلث والمستطيل.

�أغراض متعددة  • اإعداد اأوراق عمل ل
رائية...  علاجية اإث

استخدام برامج الحاسوب مثل:  •
 Microsoftmathematics، graphcalc

في حساب التكامل المحدود.

انتاج وحدات تعليمية فاعلة. •

انوية  • ث �طلاع على نماذج اأسئلة ال ال
العامة السابقة في الموضوع.

ية  • الدخول لمواقع على الشبكة العنكبوت
ومنتديات ذات علاقة بالموضوع.

تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام  •
بمشروع مشترك.

عروض بوربوينت. •

تمارين ومسائل. •

تية. • ي اأنشطة صفية وب

 امتحانات بكافة اأشكالها. •

تقييم الوحدات  • قوائم رصد ل
الفاعلة والمشاريع 
والرحلات المعرفية 

والعروض المحوسبة، واأوراق 
ية   �لكترون العمل والمواقع ال

وغيرها ذات العلاقة.

اإيجاد المساحة بين  •المساحات.
منحنى ومحور السينات 

من خلال التكامل.

اإيجاد المساحة  •
المحصورة بين 

يين اأو ثلاثة. منحن

المساحات: •

)المساحة بين منحنى ومحور  •
يين  السينات - المساحة بين منحن

اأو ثلاثة(.

الحجم الدوراني 
للاأسطوانة المصمتة.

ية. �أجسام الدوران حجوم ال

�سطوانة. • اإيجاد حجم ال

�جسام  • اإيجاد حجوم ال
ية. الدوران

ية باستخدام الشرائح  • الحجوم الدوران

الحجم الدوراني للاأسطوانة  •
المصمتة.

ية بين  • �أجسام الدوران حجوم ال
منحنيين.
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ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة  والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�أعداد  مجموعة  ال
المركبة.

التعرف اإلى مجموعة   •
�أعداد المركبة. ال

 تمثيل العدد المركب  •
كزوج مرتب.

التعرف اإلى ت، مفهوم العدد المركب،  •
�أعداد المركبة، تمثيل العدد  مجموعة  ال

�أعداد  المركب كزوج مرتب، تمثيل ال
المركبة في المستوى.

توظيف برامج محوسبة مثل:  •
�إجراء  Microsoftmathematics ل

�أعداد المركبة  واإيجاد  العمليات على ال
جذور العدد المركب.

تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام  •
�أعداد المركبة  بـ: مشروع تشاركي عن ال

اة وفي العلوم  واستخداماتها في الحي
�أخرى. ال

اإعداد تقارير طلابية. •

رحلة معرفية عن مسوغات وجود  •
�أعداد المركبة وانجازات  مجموعة ال
�أعداد المركبة. العلماء منذ نشاأة ال

تمارين ومسائل. •

تية. • ي مهام صفية وب
بارات. اخت

قوائم رصد  •
تقييم اأداء الطلبة  ل

في المشاريع 
تقارير  التشاركية وال

والرحلة المعرفية.

العمليات على  
�أعداد المركبة  ال

وخصائصها

التعرف اإلى العمليات  •
�أعداد المركبة  على  ال

وخصائصها.

�أعداد المركبة  • العمليات على ال
وخصائصها.

ية للعدد  الصورة القطب
المركب.

ية  • التعرف اإلى الصورة القطب
للعدد المركب.

ية للعدد المركب. •  الصورة القطب

جا هـ ، جتا هـ

المقياس )ر(
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 معايير ال�أداء في مهارات الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي

نجاز ال�أداءالمعاييرالمجال�ت مستوى ال�إ

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

ها
علي

ت 
ميا

لعل
 وا

داد
أع �

ال

ت
ليا

عم
وال

ة 
ركب

لم
د ا

دا
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 ال
هوم

مف
 

ها
علي

 

 الوعي بمفهوم

العدد المركب.

 يعي مفهوم العدد

 المركب ، ويدرك اأهميته

 في حل الكثير من

 المعادل�ت التي ل� حل

 لها في ح، يعرف صورة

  العدد المركب ومكوّناته.

 يعي مفهوم العدد المركب

 ، وغالباً ما يدرك اهميته

 في حل الكثير من

 المعادل�ت التي ل� حل لها

 في ح، يعرف صورة العدد

المركب ومكوّناته.

 نادراً ما يدرك  مفهوم العدد

 المركب،  واأهميته في

 حل الكثير من المعادل�ت

 التي ل� حل لها في ح،

 يعرف صورة العدد المركب

  ومكوناته.

 يعرف ّاأن هناك بعض

 المعادل�ت ل� يمكن

حلها في ح.

يجد المقدار )ت م (، 

حيث: م عدد صحيح، 
ويبّسط مقادير تحوي ت 

م بدقة. 

يجد المقدار )ت م ( حيث 

م عدد صحيح وغالباً ما 

يبّسط مقادير تحوي ت م .

يجد المقدار )تم (، 

حيث: م عدد صحيح 

موجب، ويجد صعوبة في 

اإيجاد ت م ، عندما: م عدد 

صحيح سالب. 

يجد ت2 فقط.

مدى الدقة في 

اإجراء  العمليات 

على ال�أعداد 

المركبة.

يجري عمليات الجمع 

والطرح والضرب على 

ال�أعداد المركبة بدقة،   

يجد متغيرات ناتجة من 

تساوي عددين مركبين. 

غالباً ما يجري عمليات 

الجمع والطرح والضرب 

على ال�أعداد المركبة  

بصورة صحيحة، يجد 

غالباً قيم متغيرين ناتجة من 

تساوي عددين مركبين. 

يجري الجمع والطرح فقط 

على ال�أعداد المركبة، 

يخطئ غالباً في اإيجاد قيم 

متغيرات ناتجة من تساوي 

عددين مركبين.

يجد ناتج جمع عددين 

مركبين مكتوبين على 

الصورة اأ + ب ت. 
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يجد مرافق ونظير العدد 

المركب. لديه القدرة 

على حل معادل�ت في 

ك. ويكتب اأي عدد 

مركب على الصورة اأ + 

ب ت

غالباً ما يجد مقياس ومرافق 

بعض ال�أعداد المركبة 

بصورة صحيحة.

يخطئ اأحيانا في اإيحاد 

مقياس العدد المركب 

ومرافقه. 

يجد اأحياناً مرافق العدد 

المركب.

يقسم عددين مركبين 

بدقة معتمداً على مرافق  

العدد المركب ونظيره.

 غالباً ما يقسم عددين 

مركبين بصورة صحيحة، 

معتمدا على مرافق العدد 

المركب ونظيره.

يقسم  اأحيانا عددين مركبين 

معتمداً على مرافق العدد 

المركب ونظيره.

يجد صعوبة في قسمة 

عددين مركبين. 

كبة
مر

 ال
داد

أع �
 ال

يل
مث

 ت

بية
قط

 ال
ورة

ص
وبال

ياً 
يان

 مفهوم  الصورةب

 القطبية للعدد.

 يعرف الصورة القطبية

 للعدد المركب من خلال

 تحديد مقياسه وسعته

بدقة.

 يعرف الصورة القطبية

 للعدد المركب، وغالباً ما

 يكون قادراً على تحديد

مقياسه وسعته.

 يعرف الصورة القطبية للعدد

  المركب ويجد صعوبة في

تحديد مقياسه وسعته.

 ل� يعرف مفهوم الصورة

القطبية للعدد المركب.

القدرة على تمثيل 

ال�أعداد  المركبة 

في المستوى 

المركب بيانياً، 

وكتابتها بالصورة 

القطبية.

 يمثل اأي عدد مركب في
 المستوى المركب ، ويعي
 ماذا يمثل ِكلا المحورين،

 يكتب العدد المركب
 بالصورة القطبية

ع=ر) جتا هـ + ت حا 
هـ( ، يجد سعة ومقياس 
العدد المركب المكتوب 
بالصورة القطبية بدقة. 

 غالباً ما يمثل العدد

 المركب في المستوى

 المركب، و يكتب العدد

المركب بالصورة القطبية.

 ع=ر) جتا هـ + ت حا 

هـ(، ويجد  ِسَعَة ومقياس 

بعض ال�أعداد المركبة.

  يمثل بعض ال�أعداد المركبة

 في المستوى المركب ، ول�

 يستطيع كتابة العدد المركب

بالصورة القطبية

ع=ر) جتا هـ + ت حا ه(ـ

يخطئ غالباً في تمثيل 

العدد المركب بيانياً.
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توظيف ال�أعداد 

المركبة في حل 

المعادل�ت واإيجاد 

الجذور.

يدرك مفهوم الجذور 

المترافقة للمعادلة  في 

ك، ومفهوم الجذر 

التربيعي للعدد المركب. 

غالباً ما يعرف متى تكون 

الجذور المترافقة للمعادلة 

في ك،  مفهوم الجذر 

التربيعي للعدد المركب. 

يعرف اأحياناً  مفهوم الجذور 

المترافقة للمعادلة  في ك .

ل� يعرف مفهوم الجذرين 

المترافقين. 

يحل المعادل�ت التربيعية  

والمعادل�ت التي تؤول 

اإلى معادل�ت تربيعية في 

ك، ويتحّقق من صحة 

الحل، لديه القدرة على 

كتابة المعادل�ت التي 

علمت جذورها المركبة، 

يعلم العلاقة بين جذري 

المعادلة التربيعية.   

يحل المعادل�ت التربيعية 

في ك، ويتحقق من صحة  

الحل في معظم المسائل، 

لديه القدرة على كتابة 

بعض المعادل�ت التي 

ُعِلمت جذورها المركبة.

يحل بعض المعادل�ت 

التربيعية البسيطة  في ك، 

وليس لديه القدرة على 

التحقق من صحة الحل.

يخطئ في حل 

المعادل�ت البسيطة في 

ك.

ت
كلا

مش
 ال

حل

 فهم المسائل

والتخطيط

 قراءة المساألة التي

  تتعلق بال�أعداد المركبة،

 يفهم معاني المفردات

 والمصطلحات الرياضية

 ، يكتب المعطيات

والمطلوب.

 قراءة  العدد المركب ،

 ومعرفة مكوناته،  غالباً

 ما يكتب المعطيات

والمطلوب

 قراءة  العدد المركب

 ، ومعرفة مكوّناته،

 اأحيانا  يكتب المعطيات

والمطلوب.

 يقراأ ال�أعداد المركبة

بصعوبة.
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 يربط بين مكوّنات العددتنفيذ الحل
 المركب  اأثناء اإجراء العمليات
 الحسابية على ال�أعداد المركبة.

 يجد مقياس وسعة العدد
 المركب بصور مختلفة،

 ويوظفهما في تمثيل العدد
 المركب في المستوى

المركب.

  يستحضر قواعد لتبسيط قوى

 ت ، يجري غالباً  العمليات

 الحسابية على ال�أعداد المركبة،

 يجد مقياس وِسعة العدد

المركب بصور مختلفة.

 غالباً ما يجد صعوبة في استحضار

  المفاهيم السابقة المتعلقة،

 تبسيط المقادير الخاصة بال�أعداد

المركبة.

 يستحضر بعض الخبرات

السابقة ويربط بصعوبة.

 يجمع عددين مركبين

بسيطين .

 يجري خطوات منطقية مبررةالتوصل للحل.
 مبنية على قواعد ونظريات ،
 يفحص دقة الحل ، ومعقوليّة
جابة، ويتحقق من الحل. ال�إ

 غالباً ما يجري خطوات منطقية

 مبررة مبنية على قواعد وقوانين،

 يفحص دقة الناتج ، ومعقوليّة

جابة. ال�إ

 اأحياناً يجري خطوات منطقية

 صحيحة ، يتحقق اأحياناً من

معقولية وصحة الحل.

 يجري خطوات الحل مع

 بعض ال�أخطاء، ل� يستطيع

 التحقق من صحة حله

واإجابته.

جبر
ال

ت
وفا

صف
لم

م ا
هو

مف
ي ب

وع
 ال

ها
علي

ت 
ليا

عم
وال

تنظيم البيانات 

في مصفوفات. 

يعرف مفهوم المصفوفة 

ورمزها ومدخلاتها 

ورتبتها، ينظم مجموعة 

من البيانات في مصفوفة 

بدقة.

يعرف مفهوم المصفوفة ورمزها 

ومدخلاتها ورتبتها، ينظم 

مجموعة من البيانات في 

مصفوفة. 

يعرف مفهوم المصفوفة ورمزها 

ومدخلاتها ورتبتها، ينظم  

اأحياناً مجموعة من البيانات في 

مصفوفة. 

يكتب مجموعة بيانات على 

شكل مصفوفة بصعوبة.
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التمييز بين 

المصفوفات 

الخاصة. 

 يعرف المصفوفات 
الخاصة ويميز بينها، 

مثل: المصفوفة الصفرية 
والوحدة من الرتبة الثانية 

والثالثة، و المربعة، 
ومصفوفة الصف والعمود. 

يعرف شرط تساوي 
المصفوفات بدقة.

يعرف المصفوفات الخاصة، 
وغالباً ما يميز بين المصفوفات 

الخاصة، مثل: المصفوفة 
الصفرية والوحدة من الرتبة 
الثانية والثالثة، والمربعة، 

ومصفوفة الصف و العمود. 
يعرف شرط تساوي مصفوفتين.

اأحياناً يميز بين المصفوفات 

الخاصة مثل: المصفوفة الصفرية 

والوحدة من الرتبة الثانية والثالثة، 

والمربعة، ومصفوفة الصف 

والعمود. غالبا ما يخطئ في  

معرفة شرط تساوي مصفوفتين.

ل� يميز  بين المصفوفات 

الخاصة.

اإجراء 
العمليات على 
المصفوفات 

)الجمع والطرح 
والضرب في 
عدد ثابت، 

وضرب 
المصفوفات(.

يعرف متى يمكن اإجراء 
العمليات على المصفوفات 
من رتبتها بسهولة ودقة، 
يجمع ويطرح ويضرب 

مصفوفتين بدقة، ويضرب 
المصفوفة بعدد حقيقي 

بدقة. كما يعرف 
خصائص هذه العمليات.

يعرف متى يمكن اإجراء 

العمليات على المصفوفات من 

رتبتها ،غالباً ما يجمع ويطرح 

ويضرب مصفوفتين، ويضرب 

المصفوفة بعدد حقيقي. غالباً 

ما يعرف خصائص بعض هذه 

العمليات.

يخطئ في شروط اإجراء العمليات 

على المصفوفات، يجمع ويطرح 

مصفوفتين اأحياناً، ويضرب 

المصفوفة بعدد حقيقي. يخلط 

بين خصائص هذه العمليات، 

نادراً ما يجمع ويطرح 

ويضرب المصفوفة بعدد 

حقيقي.. ل� يعرف 

خصائص العمليات على 

المصفوفات،

 معرفة
 محدد

 المصفوفة
 المربعة
 ونظيرها
الضربي

 اإيجاد محدد

 المصفوفة

المربعة.

 اإيجاد محدد المصفوفة

 المربعة  من الرتبة١ ،  ٢

 ، 3 بدقة ، يعرف بعض

خصائص المحددات.

   اإيجاد محدد المصفوفة المربعة

 من الرتبة١ ، ٢ ، 3،  غالباً

 ما يعرف بعض خصائص

المحددات.

 غالباً ما يجد  محدد المصفوفة

المربعة  من الرتبة ١ ، ٢ .

 نادراً  ما يجد محدد

المصفوفات الثنائية.
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 توظيف

 خصائص

 المحددات في

 تسهيل حساب

قيمها.

 يعرف خصائص
 المحددات، ويدرك
 اأهميتها في تسهيل
 حسابها، يستخدم

 خصائص المحددات في
 حساب قيمها بسهولة.

 غالباً ما يجد قيم المحددات

باستخدام خصائصها.

 يجد قيم بعض  المحددات اأحياناً

باستخدام الخصائص.

 ل� يدرك اهمية الخصائص

في تسهيل حساب قيمها.

 توظيف محدد
 المصفوفة
 في اإيجاد

 النظير الضربي
 للمصفوفة
المربعة.

 يحدد المصفوفة المنفردة
 من خلال محددها ،
 يجد  النظير الضربي
 للمصفوفة المربعة من
الرتبة ٢  )اإن ُوجد(.

 يحدد المصفوفة المنفردة

  من خلال محددها ،غالباً ما

 يجد  النظير الضربي للمصفوفة

 المربعة من الرتبة ٢  )اإن

ُوجد(.

 يحدد المصفوفة المنفردة من
 خلال محددها اأحياناً ، ويخطئ
 اأحياناً في اإيجاد  النظير الضربي
  للمصفوفة المربعة من الرتبة ٢

)اإن ُوجد(.

 يصعب عليه اإيجاد النظير

 الضربي للمصفوفة المربعة

من الرتبة ٢
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حل المعادل�ت ا

المصفوفيّة.
يحل معادلة مصفوفية 

بنوعيها بدقة، يتحقق من 
صحة الحل.

يحل معادلة مصفوفية 
بنوعيها، وغالبا ما يكون قادراً 
على التحقق من صحة الحل.

يحل بعض المعادل�ت 
المصفوفية اأحياناً.

نادراً ما يحل معادلة 
مصفوفية.

توظيف المصفوفات 
في حل اأنظمة 

معادل�ت خطيّة. 

يحل نظاماً من معادلتين 
خطيتين بالطرق الثلاث: 
النظير الضربي، وطريقة 
كريمر،  وجاوس بسهولة 

ودقة.

غالباً ما يحل نظام من 
معادلتين خطيتين بطريقتي 
النظير الضربي وطريقة كريمر.

يحّل نظاماً من 
معادلتين  خطيتين 

باستخدام طريقة كريمر 
اأحياناً.

يصعب عليه استخدام 
المصفوفات في حّل 
معادلتين خطيتين.
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علا
الوعي بمفهوم متوسط و
التغير  الجبرّي 

والهندسّي.

يحسب متوسط التغير 
ل�قترانات متنوعة، ويعي 

المفهوم الهندسي لمتوسط 
التغير. 

يحسب متوسط التغير 
ل�قترانات متنوعة، ويخطئ 
اأحياناً في اإدراك مفهومها 

الهندسّي.

يحسب متوسط التغير 
لبعض ال�قترانات 

البسيطة. 

يحسب متوسط التغير 
ل�قترانات خطية فقط 

.

يربط  نهاية متوسط  التغير مفهوم المشتقة ال�أولى.
بالمشتقة ال�أولى ، لديه 

القدرة على حساب المشتقة 
بدقة باستخدام التعريف.

يجد المشتقة ال�أولى 
باستخدام التعريف لبعض 
ال�قترانات، ويجد النهايات 
اللازمة لتعريف المشتقة. 

يجد صعوبة في 
اإيجاد المشتقة ال�أولى 
باستخدام التعريف 
لبعض ال�قترانات. 

 ليس لديه القدرة على 
اإيجاد المشتقة ال�أولى 
باستخدام التعريف. 

يعي المقصود بقابلية قابليّة ال�شتقاق.
ال�شتقاق والمشتقة من 

اليمين واليسار، ويجدهما 
بسهولة.

يعرف غالباً كيف يجد 
المشتقة من اليسار واليمين. 

يجد النهاية من اليمين 
واليسار ل�قتران ممثل 

بيانياً فقط.

يخلط غالباً بين 
المشتقة من اليسار 

واليمين.
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مشتقة كثيرات 
الحدود.

لديه معرفة بقواعد ال�شتقاق 
للاقترانات كثيرة الحدود ، 
ويجد مشتقة جمع وطرح 

اقترانين اأو اأكثر. 

يعرف قواعد ال�شتقاق 
ويستخدمها غالباً في اإيجاد 
مشتقة كثيرات الحدود،  
ومشتقة جمع اقترانين. 

يجد مشتقة ال�قترانات 
كثيرة الحدود  من 

الدرجة ٢ على ال�أكثر.

يجد صعوبة في 
حساب المشتقات 

ل�أي اقتران.

مشتقة ضرب وقسمة 
اقترانين.

يجد مشتقة حاصل ضرب 
وقسمة اقترانين بدقة، 

ويجد قيم متغيرات ناتجة 
من المشتقة ال�أولى ، يجد 

المشتقات العليا بدقة.

غالباً ما يكون قادراً على اإيجاد 
مشتقة حاصل ضرب وقسمة 

اقترانين بدقة، وايجاد قيم متغيرات 
ناتجة من المشتقة ال�أولى، وغالباً 

ما يجد المشتقات العليا.

يخلط غالباً بين مشتقة 
ضرب اأو قسمة 

اقترانين، ويخطئ في 
اإيجادهما.

يجد اأحياناً مشتقة 
ضرب اقترانين عند 

نقطة.
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الوعي بمشتقة 
ال�قترانات المثلثية.

يعرف مشتقة ال�قترانات 
الدائرية، ويحسبها عند نقطة 

بسهولة.

غالباً ما يجد مشتقة 
ال�قترانات المثلثية .

يخلط اأحياناً بين مشتقة 
ال�قترانات المثلثية. 

يعرف مشتقة ال�قتران 
جاس، جتاس  فقط.

مشتقة ال�قترانات 
ال�أسية واللوغاريتمية. 

يوظف قواعد ال�شتقاق في 
حساب مشتقة ال�قترانات ال�أسيّة 
واللوغاريتمية، يحوّل من صورة 
اأسيّة الى لوغاريتمية وبالعكس 
بسهولة، يعرف قوانين ال�أسس 

واللوغاريتمات. 

غالباً ما يكون قادراً على 
حساب مشتقة اقترانات اأسية 

ولوغاريتمية، ويحول من 
صورة اأسيّة اإلى لوغاريتمية 

وبالعكس.

يخلط غالباً بين 
مشتقة ال�قتران ال�أسي 

واللوغاريتمي.

يجد صعوبة في 
حساب مشتقة اقتران 

اأّسي عند نقطة.

توظيف قاعدة لوبيتال 
في ايجاد بعض 

النهايات.

يدرك مفهوم قاعدة لوبيتال، 
يجاد   ويستخدمها بسهولة ل�إ
قيم بعض النهايات، وربطها 

مع المشتقة ال�أولى.

غالباّ ما يجد قيم نهايات 
باستخدام قاعدة لوبيتال.

يخطئ غالباً في 
استخدام قاعدة لوبيتال 

.

ل� يعرف استخدام 
قاعدة لوبيتال.
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 توظيف قاعدة السلسلة
 وال�شتقاق الضمني في
تسهيل اإيجاد المشتقة.

 لديه القدرة على اإيجاد
 مشتقة  تركيب اقترانين

 بطرٍق عدة ، يتعامل بسهولة
 مع مشتقة العلاقات الضمنية
 ، يثبت الكثير من العلاقات
 مستخدماً ال�شتقاق الضمني

 وقاعدة السلسلة.

 يجد مشتقة تركيب اقترانين
 لكثير من ال�قترانات ،

 يستخدم قاعدة السلسلة في
اإيجاد المشتقات.

 يطبق قاعدة السلسلة
 في اإيجاد مشتقة
 بعض ال�قترانات،

 يخطئ كثيراً في اإيجاد
 المشتقة ضمنياً.

 ل� يستطيع تطبيق
 قاعدة السلسلة
 في اإيجاد مشتقة

ال�قترانات .
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 فهم المعنى
 الفيزيائّي والهندسي
 للمشتقة، وتوظيفه

 في تطبيقات
 حياتية.

 يعي المفهوم الهندسي
 والفيزيائي للمشتقة ال�أولى،
 ويوظفها في مواقف حياتية،
 يستفيد من المعنى الهندسي
 للمشتقة في معرفة سلوك
 ال�قترانات، ويربط هندسًيا

 بين ال�قتران ومشتقاته. يجد
 معادلة المماس والعمودي
 على المماس ل�أي اقتران
 عند نقطة التماس. يربط
بين قوانين الفيزياء رياضياُ.

 له القدرة على حساب معادلة
 المماس والعمودي على

  المماس للكثير من ال�قترانات
 عند نقطة التماس، يجد
 السرعة والتسارع في بعض

  المواقف الفيزيائية.

 يحسب معادلة المماس
 لبعض ال�قترانات، ويخطئ
 في بعض الحال�ت في
 تحديد نقط التماس،
 والعلاقة بين المفاهيم

الفيزيائية للحركة.

 ل� يستطيع اإيجاد معادلة
 المماس ل�أقتراٍن معطى،
اأو تحديد نقط التماس.
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 المفهوم الهندسي
 لنظرية القيمة
المتوسطة.

 يعي المفهوم الهندسي
 لنظرية القيمة المتوسطة

 ، ويربطها مع ميل
 المماسات لمنحنى

 ال�قتران.

 غالباً ما يعي المفهوم
 الهندسي لنظرية القيمة

 المتوسطة، ويربطها مع ميل
المماس لمنحنى ال�قتران.

 نادراً ما يعرف المفهوم
 الهندسي لنظرية القيمة

المتوسطة.

 ل� يعي مفهوم نظرية
 القيمة المتوسطة

هندسياً.

توظيف نظريتي رول 
والمتوسطة في معرفة 

سلوك مماسات 
ال�قترانات.

يعرف نص النظريتين، 
يوظف  نظرية رول 

في معرفة المماسات 
ال�أفقية للاقتران اأو جذور 

المشتقة. 

يعرف نص النظريتين، وغالباً 
ما يوظف  نظرية رول جبرياً  

في معرفة جذور المشتقة.

يعرف نص النظريتين، 
ويحل اأحياناً مسائل على 
نظرية رول ، ويجد صعوبة 

في  تطبيق المتوسطة.

يجد صعوبة في البحث 
بشروط النظريتين. 
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 الوعي بمفهوم
التزايد والتناقص.

يعرف مفهوم التناقص والتزايد 
جبرياً ، ويميز هندسياً ال�قتران 
المتزايد من المتناقص دون 

اللجوء للمشتقة.

 غالباً ما يميز هندسياً ال�قتران
 المتزايد من المتناقص دون

اللجوء للمشتقة.

 يحدد اأحياناً ال�قتران
 المتزايد من المتناقص

هندسياً.

 ل� يدرك مفهوم التزايد
والتناقص.
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توظيف المشتقة 
ال�أولى في 

التحقق من سلوك 
ال�قترانات.

 يستخدم اإشارة المشتقة
 ال�أولى في تحديد

  مجال�ت التزايد والتناقص
 بدقة، ويصف سلوك

ال�قتران بناء على ذلك.

غالباً ما يستخدم اإشارة 
المشتقة ال�أولى في تحديد 
مجال�ت التزايد والتناقص. 

يستخدم اأحيانا  اإشارة 
المشتقة ال�أولى في تحديد 
مجال�ت التزايد والتناقص. 

نادراً ما يميز بين ال�قتران 
المتزايد والتناقص من 
خلال اإشارة المشتقة.

توظيف التزايد 
والتناقص والمشتقة 
ال�أولى في تحديد 
القيم القصوى 

للاقتران.

 يعي مفهوم القيم القصوى
المحلية للاقتران.

ويستخدم اإشارة المشتقة 
ال�أولى في ذلك، يقراأ 

من شكل ق/)س( سلوك 
ال�قتران والقيم القصوى له 

بدقة.

يعي مفهوم القيم القصوى 
المحلية للاقتران. ويستخدم 
اإشارة المشتقة ال�أولى في 

ذلك، غالباً ما يقراأ من شكل 
ق/)س( سلوك ال�قتران والقيم 

القصوى له بدقة.

يحدد اأحياناً القيم القصوى 
للاقتران، ويخطئ غالباً  
في تحديد سلوك ال�قتران 
والقيم القصوى له من 

شكل ق/)س(.

نادراً ما يحدد القيم 
القصوى من شكل 
ال�قتران المرسوم.
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الوعي بمفهوم 
التقعر للاقتران 

ونقطة ال�نعطاف 
له.

يدرك مفهوم التقعر لمنحنى 
ال�قتران  هندسياً، ويربطه 
مع موقع المماسات له) 
تحت المنحنى اأو فوق 

المنحنى(.

غالباً ما يدرك مفهوم التقعر 
لمنحنى ال�قتران هندسياً، 
ويربطه مع موقع المماسات 
له) تحت المنحنى اأو فوق 

المنحنى(.

اأحياناً يحدد مجال�ت تقعر 
ال�قتران من خلال رسم 

مماسات لمنحناه.

ل� يدرك مفهوم التقعر.

توظيف اإشارة ق//
)س( في دراسة 
التقعر ونقط 
ال�نعطاف.

يربط بين اإشارة ق//)س( 
ومجال�ت التقعر، يحّدد 

نقط ال�نعطاف بدقة مراعياً 
ال�تصال، يقراأ مجال�ت التقعر 

بدقة من شكل ق//)س(.

 غالباً ما يربط بين اإشارة ق//
)س( ومجال�ت التقعر ، 

يحدد نقط ال�نعطاف مراعياً 
ال�تصال، يقراأ  مجال�ت التقعر 

من شكل ق//)س( غالباً.

يجد من  اإشارة ق//)س( 
مجال�ت التقعر لبعض 

ال�قترانات ، نادراً ما  يقراأ 
مجال�ت التقعر من شكل 

ق//)س(.

يعرف مجال�ت التقعر 
من شكل ق المرسوم 

فقط.
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الوعي بالمسائل 
الكلامية وتحليلها. 

يعرف قوانين المساحة 
والحجوم، يكتشف العلاقات 
بين المتغيرات في المساألة 
الكلامية، ويحللها بدقة.

يعرف قوانين المساحة 
والحجوم ،غالباً ما يكون قادراً 
على اكتشاف العلاقات بين 

المتغيرات في المساألة الكلامية. 

يعرف بعض  قوانين 
المساحة والحجوم ، نادراً 
ما يعرف العلاقات بين 
المتغيرات في المساألة 

الكلامية. 

نادراً ما يربط بين عناصر 
المساألة الكلامية. 
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توظيف مفهوم 
القيم القصوى في 
تطبيقات حياتية 

يعرف كيف تكون العلاقة 
بين متغيرات المساألة، 
ويجد المشتقة ال�أولى  

بدقة ، ويتحقق من مفهوم 
اأكبر ما يمكن، اأو اأصغر 

ما يمكن بطرٍق عدة.

غالباً  ما يعرف كيف تكون 
العلاقة بين متغيرات المساألة، 

ويجد المشتقة ال�أولى، 
ويتحقق من مفهوم اأكبر ما 
يمكن، اأو اأصغر ما يمكن.

يجد اأحياناً العلاقة بين 
متغيرات المساألة والعلاقة 

بينها، ويصعب التحقق من 
مفهوم اأكبر ما يمكن، اأو 

اأصغر ما يمكن .

يجد صعوبة في فهم 
اأهمية القيم القصوى في 

المسائل الحياتية .

ود
حد

لم
ر ا

غي
ل 

كام
الت

ادراك مفهوم التكامل 
وعلاقته بالتفاضل 

يربط بين التكامل غير 
المحدود  والتفاضل من 
خلال معرفة ال�قتران 

ال�أصلي، بناء على معلوماته 
بالتفاضل،  يجد اأحد 

ال�قترانات ال�أصلية ل�قتران 
معطى بدقة، يحل معادل�ت 
من خلال الربط بين ال�قتران 

ال�أصلي والمشتقة.  

يربط بين التكامل غير 
المحدود  والتفاضل من 
خلال معرفة ال�قتران 

ال�أصلي، غالباً ما يجد اأحد 
ال�قترانات ال�أصلية ل�قتران 
معطى. يحل معادل�ت 

بسيطة  من خلال الربط بين 
ال�قتران ال�أصلي والمشتقة.  

يجد  اأحياناً اأحد 
ال�قترانات ال�أصلية لبعض 
ال�قترانات البسيطة. نادراً 
ما يحل معادل�ت من 

خلال الربط بين ال�قتران 
ال�أصلي والمشتقة.  

يمكن التحقق من بعض 
ال�قترانات ال�أصلية 

ل�قتران  ثابت اأو من 
الدرجة ال�ولى.
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التعرف الى قواعد ا
التكامل غير المحدود 

يعرف قواعد التكامل غير 
المحدود  من خلال معرفة 

ال�قترانات ال�أصلية،  يربط بدقة 
بين ال�قتران ال�أصلي والمشتقة. 

يعرف قواعد التكامل غير 
المحدود  من خلال معرفة 
ال�قترانات ال�أصلية، غالباً ما 
يربط  بين ال�قتران ال�أصلي 

والمشتقة. 

يعرف  بعض قواعد 
التكامل غير المحدود  

من خلال معرفة 
ال�قترانات ال�أصلية.

نادراً ما يعرف قواعد 
التكامل غير المحدود. 
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ادراك التطبيقات 
الهندسية والفيزيائية 

للتكامل غير المحدود   

يعرف خواص التكامل غير 
المحدود ويطبقها بالحل. 

يوظّف التكامل غير المحدود  
في تطبيقات هندسية وفيزيائية 
بدقة. يحل معادل�ت تفاضلية 

بسهولة.

يعرف خواص التكامل غير 
المحدود ويطبقها بالحل. 
غالباً ما يوظف التكامل 

غير المحدود  في تطبيقات 
هندسية وفيزيائية. غالباً ما 
يحل معادل�ت تفاضلية.

نادراً ما يتمكن من اإيجاد 
ال�قتران ال�أصلي اإذا 

ُعلمت مشتقته ال�أولى. 
ليس لديه القدرة لحل 

معادل�ت تفاضلية.

ليس لديه القدرة على 
توظيف التكامل غير 

المحدود في تطبيقات. 
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معرفة طرق التكامل 
المختلفة 

ُيجري التكامل بطرقه المختلفة، 
ويحدد طريقة التكامل المناسبة 

بدقة  في كل حالة. 

يجري التكامل بطرقه 
المختلفة  في معظم 

ال�أحيان. 

يجري التكامل بالتعويض، 
ويجد صعوبة في اإجراء 
التكامل بالطرق ال�أخرى 

.

يخطئ كثيراً في ايجاد 
التكاملات بالطرق 

المختلفة.

لديه القدرة على اإجراء الربط بين طرق التكامل 
بعض التكاملات باأكثر من 
طريقة، يتحقق من دقة الحل 

بال�شتقاق.

غالباً ما يحدد طريقة 
التكامل المناسبة في كّل 

حالة،ً  ما يتحّقق من صحة 
الحل بال�شتقاق.

يصعب عليه اإجراء 
التكاملات بطرٍق متعددة.

يكتفي بطريقة واحدة 
في اإيجاد التكاملات.
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يعرف مفهوم التجزئة، يجد  يدرك مفهوم التجزئة 

التجزئة ل�أي فترة، حسب 
عدد فتراتها الجزئية بدقة 
، لديه القدرة على اإيجاد 
اأي عنصر بالتجزئة، يميز 
بين التجزئة المنتظمة وغير 

المنتظمة.

يعرف مفهوم التجزئة،  غالباً 
ما يجد التجزئة ل�أي فترة، 
حسب عدد فتراتها الجزئية 
. يجد العنصر الرائي في 
الكثير من التجزئات. 

غالباً ما يميز بين التجزئة 
المنتظمة وغير المنتظمة.

يجد اأحياناً تجزئات 
منتظمة  لفترات معينة،  
ويحدد اأحياناً عناصر في 

التجزئة.

يذكر عدد عناصر تجزئة 
معلومة، ويحدد فترتها.



35٦

توظيف التجزئة في 
حساب مجموع ريمان 

يجد مجموع ريمان على 
اأي اقتران ول�أي فترة بدقة، 
ويربطه هندسياً بالمساحة، 

يحل مسائل غير روتينية على 
مجموع ريمان.

يجد مجموع ريمان على 
معظم الفترات ،  يربط 
مجموع ريمان هندسياً 

بمساحة المستطيلات،غالباً 
ما يحل مسائل غير روتينية 

على مجموع ريمان.

يخطئ غالباً في حساب 
مجموع ريمان، ليس 
لديه القدرة لتفسير 

مجموع ريمان هندسياً.

يمكنه اإيجاد عدد 
الفترات الجزئية لبعض 

التجزئات.

الوعي بمفهوم  التكامل 
المحدود

يجد التكامل المحدود 
بالتعريف  من خلال ربطه 
بمجموع ريمان، يبحث في 
قابليّة التكامل للاقترانات 

المختلفة بدقة.

يجد التكامل المحدود 
بالتعريف  من خلال ربطه 
بمجموع ريمان، غالباً ما 
يبحث في قابليّة التكامل 
للاقترانات المختلفة بصوره 

صحيحة.

يجد التكامل المحدود 
بالتعريف  للاقترانات 

الخطية فقط. 

يصعب عليه اإيجاد 
التكامل بالتعريف.

ادراك قابلية التكامل 
للاقترانات

يعرف متى يكون ال�قتران 
قابلاً للتكامل  من خلال 

ال�تصال ، اأو مقارنته باقتران 
متصل اآخر.

غالباً ما يحدد قابلية التكامل 
لبعض ال�قترانات من خلال 
ال�تصال والمقارنة باقتران 

اآخر.

يحدد اأحياناً متى يكون 
ال�قتران قابلاً للتكامل.

ل� يعي مفهوم قابلية 
ال�قتران للتكامل.

التعرف الى العلاقة بين 
التفاضل والتكامل 

يوظف النظرية ال�أساسية في 
التفاضل والتكامل في اإيجاد 
التكاملات المحدودة، يجد 
ال�قتران المكامل  ت)س( 

بصوره المختلفة، يستفيد من 
خواص ت)س( في اإيجاد 

متغيرات. 

 يجد التكامل المحدود من 
خلال النظرية ال�أساسية.  

يجد ال�قتران المكامل 
ل�قتران من قاعدة واحدة. 
يستفيد من خواص ت)س( 

في اإيجاد قيم متغيرات.

يجد التكامل المحدود 
لبعض ال�قترانات من خلال 
ال�ستفادة من قواعد التكامل 

غير المحدود  وخواص 
المحدود.

يجد تكاملات محدودة 
بسيطة مستخدماّ بعض 

الخواص.
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توظيف خصائص 
التكامل المحدود

يعرف خصائص التكامل 
المحدود، ويستخدمها 
في اإيجاد التكاملات 
المختلفة، يقارن بين 
التكاملات دون اإجرائها.

يعرف خصائص التكامل 
المحدود، وغالباً ما 
يستخدمها في اإيجاد 

التكاملات المختلفة ، يقارن 
بين  معظم التكاملات دون 

اإجرائها.

يعرف بعض خواص التكامل 
المحدود، ويوظّف بعضها 

في تسهيل حسابه.

نادراً ما يوظف 
خصائص التكامل 

المحدود بحساب قيمه.

يعرف مفهوم التجزئة، يجد  يدرك مفهوم التجزئة
التجزئة ل�أي فترة حسب 
عدد فتراتها الجزئية بدقة 
، لديه القدرة على اإيجاد 
اأي عنصر بالتجزئة، يميز 
بين التجزئة المنتظمة وغير 

المنتظمة.

يعرف مفهوم التجزئة،  غالباً 
ما يجد التجزئة ل�أي فترة 

حسب عدد فتراتها الجزئية . 
يجد العنصر الرائي في الكثير 
من التجزئات. غالبا ما يميز 
بين المنتظمة وغير المنتظمة

يجد اأحياناً تجزئات منتظمة  
لفترات معينة ، ويحدد اأحيانا 

عناصر في التجزئة.

يذكر عدد عناصر تجزئة 
معلومة، ويحدد فترتها.
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يعرف مفهوم التجزئة، يجد  يدرك مفهوم التجزئة
التجزئة ل�أي فترة حسب عدد 
فتراتها الجزئية بدقة ، لديه 
القدرة على اإيجاد اأي عنصر 
بالتجزئة، يميز بين التجزئة 
المنتظمة وغير المنتظمة.

يعرف مفهوم التجزئة،  غالباً 
ما يجد التجزئة ل�أي فترة 

حسب عدد فتراتها الجزئية . 
يجد العنصر الرائي في الكثير 
من التجزئات. غالبا ما يميز 
بن المنتظمة وغير المنتظمة.

يجد اأحياناً تجزئات منتظمة  
لفترات معينة ، ويحدد اأحياناً 

عناصر في التجزئة.

يذكر عدد عناصر تجزئة 
معلومة، ويحدد فترتها.

توظيف التجزئة في 
حساب مجموع ريمان 

يجد مجموع ريمان على 
اأي اقتران ول�أي فترة بدقة، 
ويربطه هندسياً بالمساحة، 
يحل مسائل غير روتينية 

على مجموع ريمان.

يجد مجموع ريمان على 
معظم الفترات، يربط مجموع 

ريمان هندسياً بمساحة 
المستطيلات،غالباً ما يحل مسائل 

غير روتينية على مجموع ريمان.

يخطئ غالباً في حساب 
مجموع ريمان ، ليس لديه 
القدرة لتفسير مجموع ريمان 

هندسياً.

يمكنه اإيجاد عدد 
الفترات الجزئية لبعض 

التجزئات.
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المحدود
يجد التكامل المحدود بالتعريف 

من خلال ربطه بمجموع 
ريمان، يبحث في قابلية التكامل 

للاقترانات المختلفة بدقة.

يجد التكامل المحدود بالتعريف 
من خلال ربطه بمجموع ريمان، 
غالباً ما يبحث في قابلية التكامل 

للاقترانات المختلفة بصوره 
صحيحة.

يجد التكامل المحدود 
بالتعريف  للاقترانات الخطية 

فقط. 

يصعب عليه اإيجاد 
التكامل بالتعريف.

ادراك قابليّة التكامل 
للاقترانات

يعرف متى يكون ال�قتران 
قابلاً للتكامل  من خلال 

ال�تصال ، اأو مقارنته 
باقتران متصل اآخر.

غالباُ ما يحدد قابلية التكامل 
لبعض ال�قترانات من خلال 
ال�تصال والمقارنة باقتران 

اآخر.

يحدد اأحياناً متى يكون 
ال�قتران قابلاً للتكامل.

ل� يعي مفهوم قابلية 
ال�قتران للتكامل.

التعرف اإلى العلاقة بين 
التفاضل والتكامل 

يوظف النظرية ال�أساسية في 
التفاضل والتكامل في اإيجاد 
التكاملات المحدودة، يجد 
ال�قتران المكامل  ت)س( 
بصوره المختلفة، يستفيد 
من خواص ت)س( في  

اإيجاد متغيرات. 

 يجد التكامل المحدود من 
خلال النظرية ال�أساسية،  

يجد ال�قتران المكامل 
ل�قتران من قاعدة واحدة. 
يستفيد من خواص ت)س( 

في اإيجاد قيم متغيرات.

يجد التكامل المحدود 
لبعض ال�قترانات من خلال 
ال�ستفادة من قواعد التكامل 

غير المحدود  وخواص 
المحدود.

يجد تكاملات محدودة 
بسيطة مستخدماً بعض 

الخواص.
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الصف: الثاني عشر ريادي                الوحدة: ال�أولى                     عنوان الوحدة: المصفوفات                          عدد الحصص المتوقعة: ٢٠     

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى المصفوفة  •المصفوفة.
تحديد عناصر  •

المصفوفة.
بة  • التعرف اإلى رت

المصفوفة.

بة  • مفهوم المصفوفة ورمزها، المدخلات، رت
ابة  المصفوفة، عدد مدخلات المصفوفة، كت

مصفوفة الصف، العمود، مفهوم المصفوفة الصفرية 
ورمزها )و(، مفهوم المصفوفة المحايدة ورمزها )م(.

المصفوفة المربعة:  •
�أعمدة  • عدد الصفوف = عدد ال
ثانوي. • القطر الرئيسي، القطر ال

ترتيب  • ربط مفهوم المصفوفة ب
ية مثل اإنتاج  ات مشكلات حي

مصنع لثلاث سلع مختلفة في 
اشهر مختلفة.

�مثال على  • اإعطاء مثال ول
 � العمليات التي تتحقق/ ل

تتحقق.
 التحقق من خواص المحددات  •

اأمثلة ومسائل عددية منوعة  ب
�أنشطة واإعطاء  • تنوع في طرح ال ال

اأمثلة كافية.
ية مثل:  • توظيف برامج حاسوب

Microsoftmathematics  و
�إجراء العمليات  Geogebra ل

على المصفوفات واإيجاد 
النظير والمحدد وعمليات 

�ت  الصف البسيط وحل المعادل
المصفوفية...

تصميم عروض محوسبة ذات  •
علاقة بالموضوع.

تصميم رحلة معرفية في اأحد اأو  •
عدد من مواضيع الوحدة.

تصميم وحدة تعليمية فاعلة  •
نة تعلم( في الموضوع. ب )ل

اإعداد مشاريع طلابية في  •
مواضيع الوحدة.

تدريبات ومسائل  •
الوحدة. ذات علاقة ب

اأوراق عمل. •
امتحانات. •
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والوحدات 
الفاعلة والمشاريع.

مدخلات المصفوفة  •
اأعداد حقيقية.

العمليات على 
المصفوفات.

اإيجاد ناتج جمع  •
مصفوفتين 

اإيجاد ناتج ضرب  •
مصفوفتين.

مفهوم العمليات على المصفوفات. •
بة نفسها. • رت جمع مصفوفتين لهما ال
بة نفسها. • رت طرح مصفوفتين لهما ال
 ضرب مصفوفتين. •
تمام عملية ضرب مصفوفتين. • �إ الشرط المطلوب ل

اإيجاد محددة مصفوفة  •المحددات.
رتبة ٢×٢. • من ال
اإيجاد محددة مصفوفة  •
رتبة 3×3. • من ال

مفهوم محددة المصفوفة، محددة المصفوفة من  •
رتبة ٢×٢. ال

رتبة 3×3 • محددة المصفوفة من ال

اإيجاد النظير الضربي  •النظير الضربي.
بة  رت للمصفوفة من ال

.٢×٢

مفهوم النظير الضربي، ورمزه اأ-١، •
طريقة اإيجاد النظير الضربي /طريقة كريمر. •
خواص النظير الضربي. •

�ت خطية  •تطبيقات. حل معادل
بمتغيرين بطريقة النظير 

الضربي اأو كريمر.

المعادلة الخطية بمتغيرين، ترتيب الحدود  •
ثوابت،  المعاملات، مصفوفة المعاملات، مصفوفة ال

مصفوفة المتغيرات، الضرب من جهة اليمين، 
الضرب من جهة اليسار.
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الصف الثاني عشر: ريادي                  الوحدة: الثانية                    عنوان الوحدة: تفاضل ١                     عدد الحصص المتوقعة: ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تغير  متوسط ال
للاقتران.

تغير  • حساب متوسط ال
للاقتران.

تغير  • تغير للاقتران، ال مفهوم متوسط ال
تغير في ص  في س، ال

استخدام برامج الحاسوب في رسم  •
�قترانات. ال

توظيف برامج محوسبة مثل  •
•  Microsoft mathematics ،graphcalc

Graphmatica، في اإيجاد المشتقة ورسم 
المماس...

توظيف اأوراق العمل التشخيصية والعلاجية  •
رائية. �ث وال

الرجوع لمصادر المعلومات مثل كالكلاس. •
انوية العامة  • ث توظيف نماذج اأسئلة ال

السابقة.
اإعداد تقارير. •
تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام  •

بمشروع مشترك عن تطور موضوع 
المشتقة.

تمارين ومسائل. •
تية. • ي اأنشطة صفية وب
اوراق عمل. •
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والمشاريع 
تقارير. وال

�أولى  •مفهوم المشتقة. اإيجاد المشتقة ال
للاقتران.

�أولى، نهاية  •  مفهوم المشتقة ال
�ولى. نهاية للمشتقة ال �قتران، صيغ ال ال

�شتقاق. حل مسائل على قوانين  •قوانين ال
�شتقاق. ال

رانين، مشتقة  • مشتقة جمع وطرح اقت
رانين،  رانين، مشتقة قسمة اقت ضرب اقت

�شتقاق  قوانين ال

اإيجاد معادلة المماس  •تطبيقات هندسية.
والعمودي.

  

تطبيقات هندسية مثل  المماس  •
والعمودي للمنحنى, معادلتي المماس 

�أفقي والمماس العمودي   ال

�شتقاق الضمني. اإيجاد المشتقة  •ال
ية. الضمن

�شتقاق الضمني، المشتقة عند  • ال
نقطة، معادلة المستقيم والعمودي، 

ائية. زي تطبيقات في

توظيف قانون السلسلة  •قانون السلسلة.
لحل مسائل.

 قانون السلسلة، المشتقة عند نقطة،  •
معادلة المستقيم والعمودي، تركيب 

�قترانات. ال
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 الصف: الثاني عشر - ريادي                  الوحدة: الثالثة                      عنوان الوحدة: ال�إحصاء                     عدد الحصص المتوقعة : ١٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ارية. ارية  •العلامة المعي التعرف اإلى العلامة المعي
العلامة الخام. وعلاقتها ب

ارية  • حساب العلامات المعي
وتفسيرها.

ارية. • مفهوم العلامة المعي
مفهوم العلامة الخام.  •
ارية وتفسيرها. • حساب العلامات المعي
ارية. • استخدامات العلامة المعي
ارية  •  الوسط الحسابي للعلامات المعي

�نحراف المعياري  يساوي صفر وال
ارية يساوي ١. للعلامات المعي

ية والمسائل  • ات �أمثلة الحي طرح ال
العملية المتعلقة بالموضوع.

توظيف برنامج اكسل لحساب القيمة  •
ارية. المعي

عروض محوسبة. •
ية ومنتديات. • �كترون الدخول لمواقع ال
توزيع الطبيعي  • توظيف جداول ال

المعياري في ايجاد مساحة تقابل 
ارية محددة والعكس. علامة معي

�طلاع على المراجع ذات العلاقة. • ال
�طلاع على نماذج اأسئلة التوجيهي. • ال
اإعداد اأوراق العمل التشخيصية  •

ية. رائ �ث والعلاجية وال
انتاج عروض بوربوينت. •
انتاج مشاريع طلابية. •
تصميم رحلات معرفية. •
تصميم وحدات فاعلة. •
اعداد تقارير. •

�أسئلة الشفوية. • ال
�أسئلة التحريرية. • ال
بطاقات •
الملاحظة. •
اإعطاء  • تكليف الطلبة ب

اأمثلة على متغيرات 
عشوائية متصلة. 

تقييم اأداء  • قوائم رصد ل
الطلبة في العروض 

المحوسبة والرحلات 
المعرفية والوحدات 

تقارير  الفاعلة وال
والمشاريع واأوراق العمل.

توزيع الطبيعي. التعرف اإلى  خصائص منحنى  •ال
توزيع الطبيعي. ال

التعرف اإلى المتغير العشوائي  •
الطبيعي المعياري، والشكل 

افته. العام لمنحنى دالة كث
حساب احتمال المتغير  •

المعياري باستخدام جدول 
المساحات الخاصة به. 

توزيع الطبيعي في حل  • توظيف ال
مسائل عملية.

توزيع الطبيعي. • مفهوم ال
توزيع الطبيعي. • خصائص منحنى ال
توزيع الطبيعي المعياري. • تعريف ال
كيفية اإيجاد المساحة تحت المنحنى  •

الطبيعي المعياري.
حساب احتمال المتغير المعياري.  •
توزيع الطبيعي. • تطبيقات على ال
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الصف الثاني عشر: ريادي                     الوحدة: الرابعة                      عنوان الوحدة :التكامل                               عدد الحصص المتوقعة:  ٢٠

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التكامل غير 
المحدود.

التعرف اإلى التكامل غير  •
المحدود.

التعرف اإلى مفهوم تكامل  •
�قتران المتصل كمساحة علاقة  ال

�قتران  التكامل بالمشتقة، ال
�أصيل، ثابت  �قتران ال بدائي، ال ال
التكامل، رمز التكامل، مفهوم  

التكامل غير المحدود.

�أغراض متعددة  • اإعداد اأوراق عمل ل
رائية ...  تشخيصية، علاجية، اإث

استخدام برامج الحاسوب مثل   •
 Microsoftmathematics

graphcalc، في حساب التكامل 
المحدود.

الدخول لمواقع على الشبكة  •
ية ومنتديات ذات علاقة  العنكبوت

بالموضوع.
تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك.
عروض بوربوينت. •

تمارين ومسائل. •
تية. • ي اأنشطة صفية وب
بارات. • اخت
تقييم اأداء  • بارات عملية ل  اخت

برامج  الطلبة في استخدام ال
ية. الحاسوب

تقييم  • قوائم رصد ل
المشاريع والعروض والمواقع 

ية واأوراق العمل  �لكترون ال
وغيرها ذات العلاقة.

التعرف اإلى خواص التكامل  •التكامل المحدود.
المحدود.

تعريف التكامل المحدود  •
خواص التكامل المحدود. •

�أجزاء. •اإيجاد تكامل اقتران معطى. •طرق التكامل. طرق التكامل: التعويض، ال
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الصف الثاني عشر ريادي )للريادي فقط(                 الوحدة: الخامسة                 عنوان الوحدة: الرياضيات المالية                    عدد الحصص المتوقعة: ١٨

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

حساب السندات  •السندات.
واأنواعها.

حساب السندات واأنواعها، السندات  •
المستديمة، السندات ذات معدل الفائدة 

المتحرك.

طرح اأمثلة واقعية ذات علاقة. •

اطلاع الطلبة على نماذج  •
سندات حقيقية.

استخدام برنامج اكسل  •
لحساب فائدة السندات.

اإعداد تقارير عن السندات  •
التي تطرحها الدول واأهميتها 
�ستعانة  للدولة والمستثمر وال

�نترنت. ال ب

�طلاع على الكتب  • ال
والمراجع ذات العلاقة.

عروض محوسبة. •

مشاريع طلابية تخص  •
مواضيع الوحدة.

تمارين ومسائل مرتبطة  •
بالموضوع.

بارات. • اخت

تقييم  • قوائم رصد ل
تقارير  العروض وال

والمشاريع.

�أسهم  • تفريق بين ال ال
والسندات.

التعرف اإلى القانون  •الفائدة البسيطة.
لفائدة  �أساسي ل ال

البسيطة.

لفائدة  • �أساسي ل الفائدة البسيطة، القانون ال
البسيطة. الفائدة التجارية. الفائدة الصحيحة.

التعرف اإلى القانون  •الفائدة المركبة.
لفائدة المركبة. �أساسي ل ال

�سمي  • اإيجاد المعدل ال
لفائدة. والحقيقي ل

لفائدة المركبة. • �أساسي ل القانون ال
المبلغ، المعدل، الزمن. •
لفائدة. • �سمي ل المعدل ال
لفائدة. • المعدل الحقيقي ل
�سمي والمعدل الحقيقي. • العلاقة بين المعدل ال

الدفعات، بداية المدة، نهاية المدة، الدفعات  •التعرف اإلى الدفعات. •الدفعات.
البسيطة، الدفعات المركبة.

العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة.  •
الدفعات.
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 معايير ال�أداء لمهارات الرياضّيات للصف الثاني عشر الريادّي

مستوى ال�نجازمؤّشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

جبر
ال

وم 
فه

بم
ي 

وع
ال

ت 
وفا

صف
لم

ا
ها

علي
ت 

ليا
عم

تنظيم البيانات في وال
مصفوفات 

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها ورتبتها، 
ينظّم مجموعة من البيانات 

في مصفوفة بدقة. 

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها ورتبتها، 
ينظّم مجموعة من البيانات 

في مصفوفة.

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها 

ورتبتها، ينظّم مجموعة 
من البيانات في مصفوفة. 

يكتب مجموعة 
بيانات على شكل 

مصفوفة.

التمييز بين 
المصفوفات 
الخاصة 

 يعرف المصفوفات 
الخاصة ويميز بينها، 

مثل: المصفوفة 
الصفرية، والوحدة من 
الرتبة الثانية والثالثة، 
والمربعة، ومصفوفة 
الصف والعمود، 

يعرف شرط تساوي 
المصفوفات بدقة.

يعرف المصفوفات الخاصة، وغالباً 
ما يميز بين المصفوفات الخاصة 
مثل: المصفوفة الصفرية والوحدة 

من الرتبة الثانية والثالثة، و المربعة، 
ومصفوفة الصف والعمود، ويعرف 

شرط تساوي مصفوفتين.

اأحيانا يميز بين 
المصفوفات الخاصة 

مثل: المصفوفة الصفرية، 
والوحدة من الرتبة الثانية 

والثالثة، والمربعة، 
ومصفوفة الصف 

والعمود. غالباً ما يخطئ 
في  معرفة شرط تساوي 

مصفوفتين.

ل� يميز  بين 
المصفوفات 
الخاصة..

اإجراء العمليات 
على المصفوفات 
)الجمع والطرح 
والضرب في عدد 
ثابت، وضرب 
المصفوفات(

يعرف متى يمكن اإجراء 
عمليات الجمع والطرح 

والضرب على المصفوفات 
من رتبتها بسهولة ودقة، 
يجمع ويطرح ويضرب 

مصفوفتين بدقة، ويضرب 
المصفوفة بعدد حقيقي. 
كما يعرف خصائص هذه 

العمليات. 

يعرف متى يمكن اإجراء 
عمليات الجمع والطرح 

والضرب على المصفوفات 
من رتبتها، يجمع ويطرح 

ويضرب مصفوفتين، 
ويضرب المصفوفة بعدد 
حقيقي. غالباً ما يعرف 
خصائص بعض هذه 

العمليات. 

يخطئ في شروط 
اإجراء عمليات الجمع 
والطرح والضرب على 
المصفوفات، يجمع 

ويطرح مصفوفتين اأحياناً، 
ويضرب المصفوفة بعدد 
حقيقي. يخلط بين 

خصائص هذه العمليات. 

نادراً ما يجمع ويطرح 
ويضرب المصفوفة 
بعدد حقيقي. ل� 
يعرف خصائص 
العمليات على 
المصفوفات.
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معرفة محدد 
المصفوفة 

المربعة ونظيرها 
الضربي

اإيجاد محدد 
المصفوفة المربعة  

اإيجاد محدد المصفوفة 
المربعة   من الرتبة ٢ 

، 3 بدقة، يعرف بعض 
خصائص المحددات.

 اإيجاد محدد المصفوفة 
المربعة  من الرتبة ٢ ، 

3،  غالباً ما يعرف بعض 
خصائص المحددات.

غالباً ما يجد  محدد 
المصفوفة المربعة  من 

الرتبة ٢ .

نادراً  ما يجد محدد 
المصفوفات الثنائية.

توظيف محدد 
المصفوفة في اإيجاد 

النظير الضربي 
للمصفوفة المربعة

يحدد المصفوفة 
المنفردة من خلال 

محددها ، يجد  النظير 
الضربي للمصفوفة 

المربعة من الرتبة ٢  )اإن 
ُوجد(.

يحدد المصفوفة المنفردة 
من خلال محددها ،غالباً 
ما  يجد  النظير الضربي 
للمصفوفة المربعة من 
الرتبة ٢  )اإنُ جد(.

يحدد المصفوفة المنفردة 
من خلال محددها 

اأحياناً  ، ويخطئ اأحياناً 
في اإيجاد  النظير الضربي 
للمصفوفة المربعة من 

الرتبة ٢)اإن ُوجد(.

يصعب عليه اإيجاد 
النظير الضربي 

للمصفوفة المربعة من 
الرتبة ٢

الوعي ببعض 
التطبيقات على 

المصفوفات

حل المعادل�ت 
المصفوفية

يحل معادلة مصفوفية 
بنوعيها بدقة، يتحقق 

من صحة الحل.

يحل معادلة مصفوفية 
بنوعيها.  غالباً ما يكون 
قادراً على التحقق من 

صحة الحل.

يحل بعض المعادل�ت 
المصفوفية اأحياناً.

نادراً ما يحل معادلة 
مصفوفية.

توظيف 
المصفوفات 

في حل اأنظمة 
معادل�ت خطية

يحل نظام من معادلتين 
خطيتين بطريقتي النظير 
الضربي وطريقة كريمر  

بسهولة ودقة.

غالبا ما يحل نظام من 
معادلتين خطيتين بطريقتي 

النظير الضربي وطريقة 
كريمر .

يحل نظام من معادلتين  
خطيتين باستخدام طريقة 

كريمر اأحياناً.

يصعب عليه استخدام 
المصفوفات في حل 
معادلتين خطيتين.
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معرفة مفهوم 
متوسط  تغير 
ال�قتران جبريا 

وهندسيا

اإيجاد متوسط تغير 
ال�قتران في فترة 

جبرياً.

يعرف مفهوم التغير 
في س، والتغير في 

ص ويجدهما، ويجد 
متوسط تغير اقتران في 
فترة معينة، ويجد قيمة 
ثابت في مساألة تتعلق 
بمتوسط التغير بدقة.

يعرف مفهوم التغير في 
س، والتغير في ص 

ويجدهما، ويجد متوسط 
تغير اقتران في فترة معينة 
وغالباً ما يجد قيمة ثابت 
في مساألة تتعلق بمتوسط 

التغير.

 يخلط بين التغير في 
ال�قتران ومتوسط التغير، 
يخطئ في اإيجاد متوسط 
تغير اقتران في فترة معينة.

غالبا  ما يخطئ في 
اإيجاد متوسط تغير 

اقتران في فترة معينة.         

المفهوم الهندسي 
لمتوسط التغير

يربط بين متوسط التغير 
وميل القاطع لمنحنى 
ال�قتران  هندسياً بدقة.

 غالبا ما يربط بين متوسط 
التغير وميل القاطع لمنحنى 

ال�قتران  هندسياً. 

 نادراً ما يربط بين متوسط 
التغير وميل القاطع لمنحنى 

ال�قتران  هندسياً.  

ليس لديه القدرة 
على الربط الهندسي 

لمتوسط التغير.
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ة 
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ها 
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و

اإيجاد مشتقة اقتران 
عند نقطة باستخدام 

التعريف 

يجد مشتقة اقتران من الدرجة
 } ٠، ١، ٢{ عند نقطة 

بالتعريف بدقة.

 غالبا ما يجد مشتقة اقتران 
من الدرجة } ٠، ١، ٢{ 

عند نقطة بالتعريف.

يخطئ في مشتقة اقتران عند 
نقطة بالتعريف .

ل� يستطيع اإيجاد 
مشتقة اقتران بسيط 
عند نقطة بالتعريف .

 اإيجاد المشتقة 
للاقتران باستخدام 
قواعد ال�شتقاق 

يجد مشتقة جمع وطرح 
وضرب وقسمة اقترانين 

باستخدام قواعد ال�شتقاق 
، ويجد المشتقات العليا 
ل�قتران عند نقطة بدقة. 

 غالبا ما يجد مشتقة 
جمع وطرح وضرب 

وقسمة اقترانين باستخدام 
قواعد ال�شتقاق ، ويجد 

المشتقات العليا ل�قتران عند 
نقطة .

يجد مشتقة جمع وطرح 
وضرب وقسمة اقترانين 

باستخدام قواعد ال�شتقاق  
اأحياناً. 

يجد المشتقة ال�أولى 
ل�قتران خطي، ويصعب 

عليه تطبيق قواعد 
ال�شتقاق ال�أخرى.

توظيف قواعد 
ال�شتقاق في اإيجاد 
مشتقة اقتران مركب 

يطبق قاعدة السلسلة 
يجاد مشتقة تركيب  ل�إ

اقترانين عند نقطة بدقة. 

 غالبا ما يطبق قاعدة 
يجاد مشتقة  السلسلة ل�إ

تركيب اقترانين عند نقطة . 

يصعب عليه اإيجاد مشتقة 
تركيب اقترانين  عند نقطة .

ل� يستطيع اإيجاد 
مشتقة تركيب 

اقترانين. 

الوعي  بمفهوم 
المشتقة هندسياً.

يفسر المشتقة ال�أولى 
هندسياً، ويجد معادلة 
المماس والعمودي عند 

نقطة بسهولة ودقة.

يفسر المشتقة ال�أولى 
هندسياً، وغالبا ما يجد  
معادلة المماس والعمودي 

عند نقطة.

يجد معادلة المماس 
والعمودي عند نقطة بصعوبة.

يجد ميل المماس 
عند نقطة اأحياناً 

باستخدام المشتقة.        
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القيم 
القصوى

مفهوم القيم القصوى 
للاقتران

يعرف مفهوم  القيم القصوى 
من خلال شكٍل ما، ويصنفها 
اإلى عظمى اأو صغرى  بدقة.

يعرف مفهوم القيم القصوى من 
خلال شكٍل ما، وغالباً ما  يصنفها 

اإلى عظمى اأو صغرى.

يعرف القيم القصوى من 
خلال شكل، ويصنّفها  اأحيانا 

اإلى عظمى اأو صغرى.

يخلط بين الصغرى 
والعظمى.

توظيف المشتقة 
ال�أولى في اإيجاد 

القيم القصوى

يجد القيم القصوى المحلية 
للاقتران باستخدام المشتقة 
ال�أولى بسهولة، ويحدد 

نوعها بدقة.

يجد القيم القصوى المحلية 
للاقتران باستخدام المشتقة 
ال�أولى، ويخطئ اأحيانا في 

تحديد نوعها.

يخطئ في اإيجاد القيم 
القصوى المحلية للاقتران، ول� 

يستطيع تحديد نوعها.

غالباً ما يجد صعوبة 
في اإيجاد القيم 
القصوى للاقتران.
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اإدراك العلاقة بين 
التكامل غير المحدود 

والتفاضل 

 يستنتج بسهولة مفهوم 
التكامل غير المحدود 

للاقتران كعملية 
عكسية للتفاضل. 

يتعرف مفهوم التكامل 
غير المحدود للاقتران 

كعملية عكسية 
للتفاضل. 

 غالباً ما يخلط بين مفهومي 
التفاضل والتكامل.

يخطئ في اإيجاد 
التكامل غير المحدود 

للاقتران، ويخلط 
دائما بينه وبين 

مشتقته.
توظيف التكامل في اإيجاد 

قاعدة ال�قتران ق)س( 
بمعلوميّة نقطة على منحنى 

ال�قتران.

يستخدم قواعد التكامل غير 
المحدود في اإيجاد قاعدة 
ق)س( بمعلوميّة نقطة على 

منحنى ال�قتران. 

غالبا ما يستخدم التكامل 
غير المحدود في اإيجاد 
ق)س( بمعلومية نقطة 
على منحنى ال�قتران.

قليلا ما يستخدم التكامل غير 
المحدود في اإيجاد ق)س( 
بمعلومية نقطة على منحنى 

ال�قتران.

يخطئ في اإيجاد 
قاعدة ال�قتران. 
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اإيجاد التكامل المحدود 
باستخدام قواعد التكامل 
غير المحدود وخواص 

التكامل المحدود

يجد التكامل المحدود 
باستخدام  قواعد 

التكامل غير المحدود، 
وخواص التكامل 

المحدود بسهولة ودقة. 

 غالباً ما يجد التكامل 
المحدود باستخدام  
قواعد التكامل غير 
المحدود، وخواص 

التكامل المحدود بسهولة 
ودقة.

يجد اأحيانا التكامل المحدود 
باستخدام  قواعد التكامل غير 
المحدود وخواص التكامل 

المحدود.

يجد صعوبة في 
استخدام خواص 
التكامل المحدود 

يجاده. ل�إ
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توظيف التكامل المحدود  
في اإيجاد المساحة بين 
منحنى ق)س( ومحور 
السينات في فترة محددة.

اأيجاد المساحة 
المحصورة بين منحنى 
اقتران ممثل بيانياً، 
ومحور السينات في 

فترة.

غالباً ما يجد المساحة 
المحصورة بين منحنى 

اقتران ممثل بيانياً 
ومحور السينات في 

فترة . 

يجد اأحياناً  المساحة 
المحصورة بين منحنى اقتران 
ممثل بيانياً ومحور السينات 

في فترة . 

يصعب عليه اإيجاد 
مساحة منطقة ممثلة 

بيانياً. 

الفائدة 

والسندات

الوعي بمفهوم الفائدة 

واأنواعها وتوظيفها في 

تطبيقات حياتية.

يميز بين مفهوم الفائدة 
البسيطة والفائدة 
المركبة بسهولة، 

ويوظف ذلك في حل 
مسائل حياتية بدقة.

يحفظ قانون الفائدة 
البسيطة وقانون الفائدة 
المركبة، ويوظف ذلك 
في حل مسائل حياتية.

يحفظ قانون الفائدة البسيطة 

وقانون الفائدة المركبة، 

ويخطئ في حل مسائل 

حياتية.

يخلط بين قانوني 
الفائدة البسيطة 
والفائدة المركبة، 
ويخطئ في حل 
مسائل حياتية.

الوعي بمفهوم السندات 

وعواملها وتوظيفها في 

تطبيقات حياتية.

يدرك مفهوم السند 
ويميز بين القيمة 
ال�سمية والحقيقية 
والفعلية والفائدة 

ومعدل فائدة السند، 
ويوظف ذلك في حل 
مسائل حياتية بدقة.

يحفظ تعريف السند 
القيمة ال�سمية والحقيقية 
والفعلية والفائدة ومعدل 
فائدة له، ويوظف ذلك 
في حل مسائل حياتية.

يحفظ تعريف السند القيمة 

ال�سمية والحقيقية والفعلية 

والفائدة ومعدل فائدة له، 

ويخطئ في حل مسائل حياتية.

يخلط بين عوامل 

السندات، ول� 

يستطيع حل مسائل 

حياتية عليها.
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حل 

المشكلات 

المتعلقة بالجبر

قراءة المساألة التي فهم المساألة
تتعلق بالمفاهيم الجبرية 
)المصفوفات والتفاضل 
والتكامل والمتسلسلات 
باأنواعها والمعادل�ت 

ال�أسية واللوغاريتمية (  ، 
يكتب المعطيات، يمثل 
المساألة بشكل ما اأمكن، 

يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة التي 
تتعلق بالمفاهيم الجبرية 
)المصفوفات والتفاضل 
والتكامل والمتسلسلات 

باأنواعها والمعادل�ت ال�أسية 
واللوغاريتمية ( ، يكتب 

المعطيات ،  يخطئ اأحيانا 
في تمثيل المساألة بشكل، 

ووضع خطة الحل.

قراءة المساألة المتعلقة 

بالمفاهيم الجبرية في الكتاب، 

وقليلا ما يعي المفاهيم ، كما 

يخطئ في كتابة المعطيات، 

يخفق غالباً في تصميم نموذج 

للمساألة.

نادرا ما يفهم 

المعطيات المتعلقة 

بالمساألة.

يستحضر الخبرات تنفيذ الحل
السابقة، مفاهيم 

تعميمات  ونظريات 
، ويظهر الترابط 
والفهم للمفاهيم 
الجبرية والتفاضل 

والتكامل والمتتاليات 
والمتسلسلات 

ويوظفها في سياقات 
حياتية.

يستحضر الخبرات 
السابقة،  مفاهيم 
تعميمات وغالباً 
ما يظهر الترابط 
والفهم للمفاهيم 
الجبرية والتفاضل 

والتكامل والمتتاليات 
والمتسلسلات، 

ويوظفها في سياقات 
حياتية.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة، وقليلاً ما يظهر الترابط 

والفهم للمفاهيم الجبرية 
والتفاضل والتكامل والمتتاليات 
والمتسلسلات، ويوظفها في 

سياقات حياتية.

يستحضر خبرات 

منقوصة وغير 

صحيحة، ول� 

يستطيع التوصل 

دائما للحل

جابة  التوصل للاإ

وفحصها

يجري خطوات منطقية 
مبررة مبنية على اأساس 
علمي، يفحص دقة 
الناتج ، ويفحص 

جابة ويقنع  معقولية ال�إ
ذاته بها.

يجري على ال�أغلب 
خطوات منطقية 

صحيحة ، يفحص 
دقة الناتج ، ويفحص 
جابة ويقنع  معقولية ال�إ

ذاته بها.

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص معقولية 
جابة. ال�إ

ل� يستطيع الحكم 

على صحة اإجابته 

اأو فحص معقوليّة 

حله.
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تحليل 

البيانات 

ال�حتمال�ت

الوعي بمفهوم 

العلامة 

المعيارية 

والتوزيع 

الطبيعي

اإيجاد العلامة المعيارية 

لقيمة خام.

يجد العلامات 

المعيارية لقيم خام 

ويقارن بينها بدقة، 

يجد الوسط الحسابي 

وال�نحراف المعياري 

للقيم ال�أصلية من 

القيم المعيارية لها.

يجد العلامات المعيارية 
لقيم خام ويقارن بينها، 

يجد صعوبة اأحياناً 
في حساب الوسط 
الحسابي وال�نحراف 

المعياري للقيم ال�أصلية 
من القيم المعيارية لها.

يخطئ اأحياناً في حساب 
العلامات المعيارية لقيم خام 
والمقارنة بينها، ل� يستطيع 
حساب الوسط الحسابي 
وال�نحراف المعياري للقيم 

ال�أصلية من القيم المعيارية لها.

يخطئ في حساب 

العلامات المعيارية 

لقيم خام والمقارنة 

بينها.

ايجاد المساحة تحت 

منحنى التوزيع الطبيعي 

المعياري

يستخدم جداول 

التوزيع الطبيعي 

في حساب نسبة  

المساحة وقيم ع 

المقابلة بدقة

 غالباً ما يستخدم جداول 

التوزيع الطبيعي في حساب 

نسبة  المساحة وقيم ع 

المقابلة.

يستخدم اأحياناً  جداول التوزيع 

الطبيعي في حساب نسبة  

المساحة وقيم ع المقابلة بدقة.

يصعب عليه 

استخدام الجداول 

لمعرفة المساحة.

توظيف التوزيع الطبيعي 

في تطبيقات حياتية

يحل مسائل عملية 

على التوزيع الطبيعي 

بسهولة  بدقة.

غالبا ما يكون قادراً 

على  حل مسائل عملية 

على التوزيع الطبيعي.

يكون اأحياناً  قادراً على  حل 

مسائل عملية على التوزيع 

الطبيعي.

ل� يستطيع حل 

مسائل حياتية 

باستخدام التوزيع 

الطبيعي.

حل 
المشكلات 
المتعلقة 
حصاء  بال�إ
ال�حتمال�ت

قراءة المساألة التي تتعلق بالعلامة فهم المساألة
المعيارية والتوزيع الطبيعي، يكتب 
المعطيات، يمثل المساألة بشكٍل 

ما اأمكن، يرسم خطة للحل.

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالعلامة المعيارية والتوزيع 

الطبيعي ، يكتب المعطيات ،  
يخطئ اأحياناً في تمثيل المساألة 

بشكل ووضع خطة الحل.

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالعلامة المعيارية والتوزيع 
الطبيعي، يخطئ في كتابة 
المعطيات، يخفق غالبا في 

تصميم نموذج للمساألة.

نادراً ما يفهم 
المعطيات المتعلقة 

بالمساألة.
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يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل
: مفاهيم تعميمات وغيرها 
والربط بينها وبين المعطيات 
والمطلوب ، يطبق العمليات 
الخاصة بالمساحة تحت 
المنحنى الطبيعي المعياري 

ويحدد قيمة العلامة المعيارية   
ويحل مسائل حياتية.

يستحضر الخبرات السابقة 
: مفاهيم تعميمات وغيرها 
والربط بينها والمعطيات 

والمطلوب ،  غالباً ما يطبق 
العمليات الخاصة بالمساحة 

تحت المنحنى الطبيعي 
المعياري، ويحدد قيمة 

العلامة المعيارية،   ويحل 
مسائل حياتية.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة: مفاهيم تعميمات 
ويربط بصعوبة  بين قيم ع 
والمساحة تحت المنحنى 

الطبيعي المعياري .

يستحضر خبرات 
منقوصة وغير 
صحيحة،  ول� 

يستطيع التوصل دائما 
للحل.

جابة  التوصل للاإ
وفحصها

يجري خطوات منطقية مبررة 
مبنية على اأساس علمي، 

يفحص دقة النواتج  الخاصة 
بالمساحة تحت المنحنى، 
جابة  ويفحص معقولية ال�إ

ويقنع ذاته بها.

يجري على ال�أغلب 
خطوات منطقية صحيحة ، 
يفحص دقة النواتج الخاصة  
بالمساحة تحت المنحنى 
جابة  ، ويفحص معقولية ال�إ

ويقنع ذاته بها.

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة ، يفحص 

دقة الناتج ، ويفحص 
جابة. معقولية ال�إ

ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته، اأو 
فحص معقولية حله.
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الصف: الثاني عشر اأدبي + شرعي                  الوحدة: ال�أولى                      عنوان الوحدة: المصفوفات                    عدد الحصص المتوقعة: ١5

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

التعرف اإلى المصفوفة.  •المصفوفة.
تحديد عناصر  •

المصفوفة.
بة  • التعرف اإلى رت

المصفوفة.

بة  • مفهوم المصفوفة ورمزها، المدخلات، رت
ابة  المصفوفة، عدد مدخلات المصفوفة، كت
مصفوفة الصف، العمود، مفهوم المصفوفة 

الصفرية و رمزها )و(، مفهوم المصفوفة 
المحايدة ورمزها )م( .

المصفوفة المربعة:  •
�أعمدة  • عدد الصفوف = عدد ال
ثانوي. • القطر الرئيسي، القطر ال

ترتيب مشكلات  • ربط مفهوم المصفوفة ب
ية مثل اإنتاج مصنع لثلاث سلع  ات حي

مختلفة في اشهر مختلفة.
�مثال على العمليات التي  • اإعطاء مثال ول

� تتحقق. تتحقق/ ل
اأمثلة  •  التحقق من خواص المحددات ب

ومسائل عددية منوعة 
�أنشطة واإعطاء اأمثلة كافية. • تنوع في طرح ال ال
ية  مثل:  • توظيف برامج حاسوب

 Geogebraو Microsoftmathematics
�إجراء العمليات على المصفوفات واإيجاد  ل
النظير والمحدد وعمليات الصف البسيط 

�ت المصفوفية... وحل المعادل
تصميم عروض محوسبة ذات علاقة  •

بالموضوع.
تصميم رحلة معرفية في اأحد اأو عدد من  •

مواضيع الوحدة.
نة تعلم(  • ب تصميم وحدة تعليمية فاعلة )ل

في الموضوع.
اإعداد مشاريع طلابية في مواضيع الوحدة. •

تدريبات ومسائل  •
الوحدة. ذات علاقة ب

اأوراق عمل. •
امتحانات. •
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والوحدات 
الفاعلة والمشاريع.

مدخلات  •
المصفوفة اأعداد 

حقيقية.

العمليات على 
المصفوفات.

اإيجاد ناتج جمع  •
مصفوفتين 

اإيجاد ناتج ضرب  •
مصفوفتين 

مفهوم العمليات على المصفوفات •
بة نفسها • رت جمع مصفوفتين لهما ال
بة نفسها • رت طرح مصفوفتين لهما ال
ضرب مصفوفتين     •
تمام عملية ضرب  • �إ الشرط المطلوب ل

مصفوفتين.

اإيجاد محددة مصفوفة  •المحددات.
رتبة ٢×٢  • من ال
اإيجاد محددة مصفوفة  •
رتبة 3×3 • من ال

مفهوم محددة المصفوفة  محددة المصفوفة  •
رتبة ٢×٢ من ال

رتبة 3×3 • محددة المصفوفة من ال

 

اإيجاد النظير الضربي  •النظير الضربي.
بة  رت للمصفوفة من ال

• ٢ ×٢

مفهوم النظير الضربي ،ورمزه اأ-١، •
طريقة اإيجاد النظير الضربي /طريقة كريمر •
خواص النظير الضربي •
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�ت خطية  •تطبيقات. حل معادل
بمتغيرين بطريقة النظير 

الضربي.

المعادلة الخطية بمتغيرين، ترتيب الحدود  •
المعاملات، مصفوفة المعاملات، مصفوفة 

ثوابت، مصفوفة المتغيرات، الضرب من جهة  ال
اليمين، الضرب من جهة اليسار.

الصف الثاني عشر: اأدبي + شرعي                       الوحدة: الثانية                    عنوان الوحدة: تفاضل وتكامل                    عدد الحصص المتوقعة: 34

ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

تغير للاقتران. تغير  •متوسط ال حساب متوسط ال
للاقتران.

تغير  • تغير للاقتران، ال مفهوم متوسط ال
تغير في ص. في س، ال

استخدام برامج الحاسوب في رسم  •
�قترانات. ال

توظيف برامج محوسبة مثل:  •
 Microsoft mathematics

graphcalc ،Graphmatica، في 
اإيجاد المشتقة ورسم المماس...

توظيف اأوراق العمل التشخيصية  •
رائية. �ث والعلاجية وال

انوية العامة  • ث توظيف نماذج اأسئلة ال
السابقة.

اإعداد تقارير. •
تقسيم الطلبة الى مجموعات  •

والقيام بمشروع مشترك عن تطور 
موضوع المشتقة.

تمارين ومسائل. •
تية. • ي اأنشطة صفية وب
امتحانات تحريرية. •
اوراق عمل. •
تقييم  • قوائم رصد ل

العروض والمشاريع 
تقارير. وال

�أولى  •مفهوم المشتقة. اإيجاد المشتقة ال
للاقتران.

�أولى، نهاية  • مفهوم المشتقة ال
نهاية للمشتقة  �قتران، صيغ ال ال

�ولى. ال

�شتقاق. حل مسائل على قوانين  •قوانين ال
�شتقاق. ال

رانين، مشتقة  • مشتقة جمع وطرح اقت
رانين، مشتقة قسمة  ضرب اقت

�شتقاق. رانين، قوانين ال اقت

اإيجاد معادلة المماس  •تطبيقات هندسية.
والعمودي.

تطبيقات هندسية مثل: المماس  •
والعمودي للمنحنى، معادلتي 

�أفقي والمماس العمودي. المماس ال

القانون  •   �كتفاء ب ال
ق)س( = )هـ)س(( ن
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التعرف اإلى التكامل غير التكامل غير المحدود.
المحدود.

�قتران  التعرف اإلى مفهوم تكامل ال
المتصل كمساحة علاقة التكامل 

�قتران  بدائي، ال �قتران ال بالمشتقة، ال
�أصيل، ثابت التكامل، رمز التكامل،  ال

مفهوم التكامل غير المحدود

توظيف ورق المربعات في تجزئة 
المساحة تحت منحنى وربط  
التكامل  المحدود بالمساحة 

تة  اب رانات ث يان ذلك من خلال اقت ب وت
يعية. رب واقترانات خطية وت

�أغراض متعددة  اإعداد اأوراق عمل ل
رائية ...  تشخيصية، علاجية، اإث

تقسيم الطلبة الى مجموعات والقيام 
بمشروع مشترك.

عروض بوربوينت.

تمارين ومسائل.

تية. ي اأنشطة صفية وب

بارات. اخت

تقييم  بارات عملية ل اخت
اأداء الطلبة في استخدام 

ية. برامج الحاسوب ال

تقييم  قوائم رصد ل
المشاريع والعروض والمواقع 

ية واأوراق العمل  �لكترون ال
وغيرها ذات العلاقة.

التعرف اإلى خواص التكامل التكامل المحدود.
المحدود.

تعريف التكامل المحدود.

خواص التكامل المحدود.

طرق التكامل: التعويض.اإيجاد تكامل اقتران معطى.طرق التكامل.
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الصف: الثاني عشر ال�دبي + شرعي                 الوحدة: الثالثة                عنوان الوحدة: المعادل�ت والمتسلسلات              عدد الحصص المتوقعة: ٢5    

ملاحظات للمؤلفالتقويم ال�أنشطةالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

�ت �ت  •المعادل التعرف  اإلى المعادل
�سية و اللوغارتمية ال

اإيجاد مجموعة حل  •
�أسية و  �ت ال المعادل

اللوغارتمية

�أساس، اللوغاريتم، التحويل  • �أس، ال ال
�أسية اإلى اللوغارتمية  من الصورة ال

�أسية و  �ت ال و العكس، حل المعادل
اللوغارتمية و التحقق من صحة الحل.

ية والمسائل  • ات �أمثلة الحي طرح ال
العملية المتعلقة بالموضوع

توظيف برنامج اكسل لحساب  •
مجموع المتسلسلة.

عروض محوسبة. •
ية  • �كترون الدخول لمواقع ال

ومنتديات.
�طلاع على نماذج اأسئلة  • ال

التوجيهي 
اإعداد اأوراق العمل التشخيصية  •

ية   رائ �ث والعلاجية وال
انتاج عروض بوربوينت •
انتاج مشاريع طلابية •
تصميم رحلات معرفية •
تصميم وحدات فاعلة •
اعداد تقارير. •

تمارين ومسائل مرتبطة  •
بالموضوع.

• 
بارات . • اخت
• 
تقييم العروض  • قوائم رصد ل

تقارير والمشاريع وال حدود المتسلسة، الحد العام  •التعرف على المتسلسة •المتسلسلات
للمتسلسلة، 

ية التعرف على المتسلسة  •المتسلسة الحساب
ية. الحساب

قانون الحد العام للمتسلسلة  •
ية الحساب

اإيجاد الحد العام في  •
ة ي متسلسة حساب

اإيجاد مجموع المتسلسة  •
ية. الحساب

ية، اإيجاد حد نوني  • المتلسلسة الحساب
في متلسلسة حسابية، قانون الحد 
العام، مجموع المتلسلة الحسابية.

التعرف على المتسلسة  •المتسلسلة الهندسة
الهندسية

قانون الحد العام للمتسلسلة  •
الهندسية

اإيجاد الحد العام في  •
ة متسلسة هندسي

اإيجاد مجموع المتسلسة  •
ة الهندسي

المتلسلسة الهندسية، اإيجاد حد نوني  •
في متلسلسة هندسية، قانون الحد 
العام ، مجموع المتلسلة الهندسية.

 



3٧٦
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ملاحظات للمؤلفالتقويمال�أنشطة والوسائلالمحتوى التفصيليال�أهدافموضوعات الوحدة

ارية التعرف اإلى العلامة  •العلامة المعي
العلامة  ارية وعلاقتها ب المعي

الخام.
ارية  • حساب العلامات المعي

وتفسيرها.

ارية. • مفهوم العلامة المعي
مفهوم العلامة الخام.  •
ارية وتفسيرها. • حساب العلامات المعي
ارية. • استخدامات العلامة المعي
ارية  • الوسط الحسابي للعلامات المعي

�نحراف المعياري  يساوي صفر وال
ارية يساوي ١. للعلامات المعي

ية والمسائل  • ات �أمثلة الحي طرح ال
العملية المتعلقة بالموضوع

توظيف برنامج اكسل لحساب  •
ارية  القيمة المعي

عروض محوسبة  •
ية ومنتديات  • �كترون الدخول لمواقع ال
توزيع الطبيعي  • توظيف جداول ال

المعياري في ايجاد مساحة تقابل 
ارية محددة والعكس علامة معي

�طلاع على المراجع ذات العلاقة • ال
�طلاع على نماذج اأسئلة التوجيهي  • ال
اإعداد اأوراق العمل التشخيصية  •

ية   رائ �ث والعلاجية وال
انتاج عروض بوربوينت •
انتاج  مشاريع طلابية •
تصميم رحلات معرفية •
تصميم وحدات فاعلة •
اعداد تقارير. •

�أسئلة الشفوية. • ال
�أسئلة التحريرية. • ال
بطاقات •
الملاحظة. •
اإعطاء  • تكليف الطلبة ب

اأمثلة على متغيرات 
عشوائية متصلة.

تقييم  •  قوائم رصد ل
اأداء الطلبة في العروض 

المحوسبة والرحلات 
المعرفية  والوحدات 

تقارير  الفاعلة وال
والمشاريع واأوراق العمل.

توزيع الطبيعي. ال

  

التعرف اإلى  خصائص  •
توزيع الطبيعي. منحنى ال

•التعرف اإلى المتغير  •
العشوائي الطبيعي 

المعياري، والشكل العام 
افته. لمنحنى دالة كث

حساب احتمال المتغير  •
المعياري باستخدام جدول 

المساحات الخاصة به. 
توزيع الطبيعي في  • توظيف ال

حل مسائل عملية.

توزيع الطبيعي. • مفهوم ال
توزيع الطبيعي. • خصائص منحنى ال
توزيع الطبيعي المعياري. • تعريف ال
كيفية اإيجاد المساحة تحت المنحنى  •

الطبيعي المعياري.
حساب احتمال المتغير المعياري.  •
توزيع الطبيعي. • تطبيقات على ال
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 معايير ال�أداء لمهارات الّرياضّيات للصّف الثاني عشر ال�أدبي

مستوى ال�نجازمؤّشرات ال�أداءالمعاييرالمجال�ت

ليس بعديحاوليطوّريحّقق

جبر
ال

وم 
فه

بم
ي 

وع
ال

ت 
وفا

صف
لم

ا

ها
علي

ت 
ليا

عم
تنظيم البيانات وال

في مصفوفات. 

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها ورتبتها، 
ينظّم مجموعة من البيانات 

في مصفوفة بدقة. 

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها 

ورتبتها، ينظم مجموعة 
من البيانات في مصفوفة. 

يعرف مفهوم المصفوفة 
ورمزها ومدخلاتها ورتبتها، 
ينظم مجموعة من البيانات 

في مصفوفة. 

يكتب مجموعة بيانات 

على شكل مصفوفة..

التمييز بين 

المصفوفات 

الخاصة. 

 يعرف المصفوفات الخاصة 
ويميز بينها مثل: المصفوفة 

الصفرية و الوحدة من 
الرتبة الثانية والثالثة، و 

المربعة، ومصفوفة الصف و 
العمود، يعرف شرط تساوي 

المصفوفات بدقة.

يعرف المصفوفات 
الخاصة وغالباً ما يميز بين 
المصفوفات الخاصة مثل: 
المصفوفة الصفرية و الوحدة 
من الرتبة الثانية والثالثة، و 
المربعة، ومصفوفة الصف و 
العمود، يعرف شرط تساوي 

مصفوفتين.

اأحيانا يميز بين المصفوفات 
الخاصة مثل: المصفوفة 
الصفرية والوحدة من الرتبة 
الثانية والثالثة، و المربعة، 
ومصفوفة الصف و العمود. 
غالباً ما يخطئ في  معرفة 
شرط تساوي مصفوفتين.

ل� يميز  بين المصفوفات 

الخاصة.

اإجراء العمليات 

على المصفوفات 

)الجمع والطرح 

والضرب في 

عدد ثابت، 

وضرب 

المصفوفات(.

يعرف متى يمكن اإجراء 
العمليات على المصفوفات 

من رتبتها بسهولة 
ودقة،يجمع ويطرح ويضرب 
مصفوفتين بدقة، ويضرب 
المصفوفة بعدد حقيقي 

بدقة. كما يعرف خصائص 
هذه العمليات.

يعرف متى يمكن اإجراء 
العمليات على المصفوفات 

من رتبتها ،غالباً ما 
يجمع ويطرح ويضرب 
مصفوفتين، ويضرب 

المصفوفة بعدد حقيقي. 
غالباً ما يعرف خصائص 

بعض هذه العمليات.

يخطئ في شروط 

اإجراء العمليات على 

المصفوفات،يجمع ويطرح 

مصفوفتين اأحيانا، ويضرب 

المصفوفة بعدد حقيقي. 

يخلط بين خصائص هذه 

العمليات. 

نادراً ما يجمع ويطرح 

ويضرب المصفوفة 

بعدد حقيقي. ل� يعرف 

خصائص العمليات على 

المصفوفات.
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رها

ظي
ايجاد محدد ون

المصفوفة 

المربعة.

اإيجاد محدد المصفوفة 

المربعة   من التربة ٢ ، 

3 بدقة ، يعرف بعض 

خصائص المحددات.

 اإيجاد محدد المصفوفة 

المربعة  من الرتبة ٢ ، 

3،  غالبا ما يعرف بعض 

خصائص المحددات.

غالباً ما يجد  محدد 

المصفوفة المربعة  من 

الرتبة ٢ .

نادراً  ما يجد محدد 

المصفوفات الثنائية.

توظيف محدد 
المصفوفة 
في اإيجاد 

النظير الضربي 
للمصفوفة 
المربعة.

يحدد المصفوفة المنفردة 

من خلال محددها ، يجد  

النظير الضربي للمصفوفة 

المربعة من الرتبة ٢  )اإن 

وجد(.

يحدد المصفوفة 
المنفردة من خلال 
محددها ،غالباً ما  
يجد  النظير الضربي 
للمصفوفة المربعة من 
الرتبة ٢  )اإن وجد(.

يحدد المصفوفة المنفردة 

من خلال محددها اأحياناً ، 

ويخطئ اأحياناً في اإيجاد  النظير 

الضربي للمصفوفة المربعة من 

الرتبة ٢  )اإن وجد(.

يصعب عليه اإيجاد 

النظير الضربي للمصفوفة 

المربة من الرتبة ٢

ض 
ببع

ي 
وع

ال

ى 
عل

ت 
يقا

طب
الت

ت
وفا

صف
لم

حل المعادل�ت ا

المصفوفية.

يحل معادلة مصفوفية بنوعيها 

بدقة، يتحقق من صحة 

الحل.

يحل معادلة مصفوفية 

بنوعيها،  غالباً ما يكون قادراً 

على التحقق من صحة الحل.

يحل بعض المعادل�ت 

المصفوفية اأحياناً. 

نادراً ما يحل معادلة 

مصفوفية.

توظيف 
المصفوفات 

في حل اأنظمة 
معادل�ت خطية

يحل نظاماً من معادلتين 

خطيتين بطريقتي النظير الضربي 

وطريقة كريمر  بسهولة ودقة.

غالباً ما يحل نظاماً من 

معادلتين خطيتين بطريقتي 

النظير الضربي وطريقة كريمر  

.

يحل نظاماً من معادلتين  

خطيتين باستخدام طريقة 

كريمر اأحيانا.

يصعب عليه استخدام 

المصفوفات في حل 

معادلتين خطيتين.
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اإيجاد متوسط 

تغير ال�قتران في 

فترة جبريا

يعرف مفهوم التغير في س، 

والتغير في ص ويجدهما، 

ويجد متوسط تغير اقتران في 

فترة معينة، ويجد قيمة ثابت 

في مساألة تتعلق بمتوسط 

التغير بدقة.

يعرف مفهوم التغير 
في س، والتغير في 

ص ويجدهما، ويجد 
متوسط تغير اقتران في 
فترة معينة، وغالباً ما 
يجد قيمة ثابت في 
مساألة تتعلق بمتوسط 

التغير.

 يخلط بين التغير في 

ال�قتران ومتوسط التغير ، 

يخطئ في اإيجاد متوسط 

تغير اقتران في فترة معينة.

غالباً  ما يخطئ في 

اإيجاد متوسط تغير اقتران 

في فترة معينة.         

المفهوم الهندسي 

لمتوسط التغير 

يربط بين متوسط التغير وميل 

القاطع لمنحنى ال�قتران  

هندسياً بدقة.

 غالباً ما يربط بين متوسط 

التغير وميل القاطع لمنحنى 

ال�قتران  هندسياً. 

 نادراً ما يربط بين 

متوسط التغير وميل 

القاطع لمنحنى ال�قتران  

هندسياً. 

ليس لديه القدرة 

على الربط الهندسي 

لمتوسط التغير.

ن 
قترا

ال�
ة 

شتق
م

ها 
عد

قوا
اإيجاد مشتقة اقتران و

عند نقطة باستخدام 

التعريف 

يجد مشتقة اقتران من الدرجة

 } ٠، ١، ٢{ عند نقطة 

بالتعريف بدقة.

 غالباً ما يجد مشتقة اقتران 

من الدرجة } ٠، ١، ٢{ 

عند نقطة بالتعريف.

يخطئ في مشتقة اقتران 

عند نقطة بالتعريف .

ل� يستطيع اإيجاد 

مشتقة اقتران بسيط 

عند نقطة بالتعريف .

 ايجاد المشتقة 

للاقتران باستخدام 

قواعد ال�شتقاق 

يجد مشتقة جمع وطرح 

وضرب وقسمة اقترانين 

باستخدام قواعد ال�شتقاق ، 

ويجد المشتقات العليا ل�قتران 

عند نقطة بدقة .

 غالباً ما يجد مشتقة 

جمع وطرح وضرب 

وقسمة اقترانين باستخدام 

قواعد ال�شتقاق ، ويجد 

المشتقات العليا ل�قتران 

عند نقطة .

يجد مشتقة جمع 

وطرح وضرب وقسمة 

اقترانين باستخدام قواعد 

ال�شتقاق اأحياناً.  

يجد المشتقة ال�أولى 

ل�قتران خطي ويصعب 

عليه تطبيق قواعد 

ال�شتقاق ال�أخرى.
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توظيف قواعد 

ال�شتقاق في ايجاد 

مشتقة اقتران مركب 

يجاد  يطبق قاعدة السلسلة ل�إ

مشتقة تركيب اقترانين  عند 

نقطة بدقة. 

 غالباً ما يطبق قاعدة 

يجاد مشتقة  السلسلة ل�إ

تركيب اقترانين  عند نقطة 

 .

يصعب عليه اإيجاد 

مشتقة تركيب اقترانين  

عند نقطة .

ل� يستطيع اإيجاد 

مشتقة تركيب 

اقترانين. 

الوعي  بمفهوم 

المشتقة هندسياً.

يفسر المشتقة ال�أولى هندسياً، 

ويجد معادلة المماس 

والعمودي عند نقطة بسهولة 

ودقة.

يفسر المشتقة ال�أولى 

هندسياً، وغالباً ما يجد  

معادلة المماس والعمودي 

عند نقطة.

يجد معادلة المماس 

والعمودي عند نقطة 

بصعوبة.

يجد ميل المماس عند 

نقطة اأحياناً باستخدام 

المشتقة.         

وى
ص

الق
م 

لقي
توظيف المشتقة ا

ال�ولى في تحديد 
سلوك ال�قتران 

يحدد فترات التزايد والتناقص 
باستخدام المشتقة ال�أولى اأو 

شكٍل مرسوم بدقة .

غالباً ما يحدد فترات التزايد 
والتناقص باستخدام المشتقة 
ال�أولى، اأو شكل مرسوم بدقة 

.

يحدد اأحياناً فترات التزايد 
والتناقص باستخدام المشتقة 

ال�أولى اأو شكل مرسوم 
بدقة .

يخطئ في تحديد 
فترات التزايد 

والتناقص.

اإيجاد القيم 
القصوى المحلية 
للاقتران باستخدام 
المشتقة ال�أولى.

يجد القيم القصوى المحلية 
للاقتران بسهولة، ويحدد 
نوعها باستخدام اإشارة 

المشتقة ال�أ ولى. يربط بين 
سلوك ال�قتران حول نقطة 
والقيم القصوى للاقتران 

عندها بدقة .

يجد القيم القصوى المحلية 
للاقتران، ويخطئ اأحيانا في 
تحديد نوعها باستخدام اإشارة 
المشتقة ال�أولى. غالباً ما يربط 
بين سلوك ال�قتران حول نقطة 
والقيم القصوى للاقتران عندها 

.

يخطئ في اإيجاد القيم 
القصوى المحلية للاقتران، 
ول� يستطيع تحديد نوعها. 
نادراً ما يربط بين سلوك 
ال�قتران حول نقطة والقيم 
القصوى للاقتران حولها.

يجد صعوبة في 
اإيجاد القيم القصوى 

للاقتران.
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اإدراك العلاقة و
بين التكامل غير 

المحدود والتفاضل 

 يستنتج بسهولة مفهوم 
التكامل غير المحدود 

للاقتران كعملية عكسية 
للتفاضل. 

يتعرف مفهوم التكامل غير 
المحدود للاقتران كعملية 

عكسية للتفاضل. 

 غالبا ما يخلط بين 
مفهومي التفاضل 

والتكامل.

يخطئ في اإيجاد 
التكامل غير 

المحدود للاقتران، 
ويخلط دائما بينه 

وبين مشتقته.

توظيف التكامل في 
اإيجاد قاعدة ال�قتران 
ق)س( بمعلومية 
نقطة على منحنى 

ال�قتران.

يستخدم قواعد التكامل غير 
المحدود في ايجاد قاعدة 
ق)س( بمعلومية نقطة على 

منحنى ال�قتران. 

غالباً ما يستخدم التكامل غير 
المحدود في اإيجاد ق)س( 
بمعلومية نقطة على منحنى 

ال�قتران.

قليلاً  ما يستخدم 
التكامل غير المحدود في 
اإيجاد ق)س( بمعلومية 

نقطة على منحنى 
ال�قتران.

يخطئ في اإيجاد 
قاعدة ال�قتران. 

ود 
حد

لم
ل ا

كام
الت

اته
بيق

تط
و

اإيجاد التكامل 
المحدود باستخدام 
قواعد التكامل غير 
المحدود وخواص 
التكامل المحدود

يجد التكامل المحدود 
باستخدام  قواعد التكامل 
غير المحدود وخواص 

التكامل المحدود بسهولة 
ودقة. 

 غالباً ما يجد التكامل 
المحدود باستخدام  قواعد 

التكامل غير المحدود 
وخواص التكامل المحدود 

بسهولة ودقة.

يجد اأحيانا التكامل 
المحدود باستخدام  
قواعد التكامل غير 
المحدود وخواص 
التكامل المحدود.

يجد صعوبة في 
استخدام خواص 
التكامل المحدود 

ل�يجاده.

توظيف التكامل 
المحدود  في 
اإيجاد المساحة 

بين منحنى ق)س( 
ومحور السينات في 

فترة محددة.

ايجاد المساحة المحصورة 
بين منحنى اقتران ممثل بيانيا 

ومحور السينات في فترة .

غالبا ما يجد المساحة 
المحصورة بين منحنى اقتران 
ممثل بيانياً ومحور السينات 

في فترة . 

يجد اأحياناً  المساحة 
المحصورة بين منحنى 
اقتران ممثل بيانياً ومحور 

السينات في فترة . 

يصعب عليه اإيجاد 
مساحة منطقة ممثلة 

بيانياً. 

ت 
دل�

معا
ال

سية
أ ال�

ة 
مي

ريت
وغا

والل
 حل المعادل�ت  

ال�أسية 
يعرف قوانين ال�أسس،  يربط 
بين قوانين ال�أسس، يحل 

معادل�ت اأسية بدقة. 

يعرف قوانين ال�أسس، غالباً 
ما يحل معادل�ت اأسية.

يعرف قوانين ال�أسس ، 
قليلاً ما يكون قادراً على 
حل معادل�ت اأسية. 

غالباً ما يخطئ في 
حل المعادل�ت 

ال�أسية. 
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 حل المعادل�ت 
اللوغاريتمية  

يعرف قوانين اللوغاريتمات 
،  يحول اإلى الصورة ال�أسية 

، يعرف مجال ال�قتران 
ال�أسي، يحل معادل�ت 

لوغاريتمية بدقة.

يعرف قوانين اللوغاريتمات،  
يحوّل اإلى الصورة ال�أسية ، 

يعرف مجال ال�قتران ال�أسي،  
غالباً ما يحل معادل�ت 

لوغاريتمية .

  يحول اأحياناً من 
الصورة اللوغاريتمية،   
قليلاً ما يحل معادل�ت 

لوغاريتمية. 

غالباً ما يخطئ في 
حل المعادل�ت 

اللوغاريتمية.

المتسلسلات

الوعي بمفهوم 
المتسلسلة

يعرف المتسلسلة بشكل 
عام ، ويعرف رمز المجموع 
)سيجما( ، يجد  مجموع 

حدود متسلسلة بدقة.

يعرف المتسلسلة بشكل 
عام ، ويعرف رمز المجموع 
)سيجما( ، غالباً ما يكون 
قادراً على اإيجاد  مجموع 

حدود متسلسلة.

يعرف المتسلسلة بشكل 
عام ، ويعرف رمز 

المجموع )سيجما( ، 
يخطئ احياناً في اإيجاد  
مجموع حدود متسلسلة.

يجد مجموع 
متسلسلة علم 
حدودها فقط.

يعي مفهوم المتسلسلة المتسلسلة الحسابية  
الحسابية ويميزها من غيرها 

بدقة من خلال معرفة اأساسها 
وحدودها.  يحدد رتبة الحد 

اإذا ُعلمت قيمته. 

غالباً ما يكون قادراً على 
تمييز المتسلسلة الحسابية 
من غيرها من خلال معرفة 
اأساسها وحدودها. يحدد 
رتبة الحد اإذا ُعلمت قيمته .

قليلاً ما يميز المتسلسلة 
الحسابية من غيرها .

نادراً ما يكون 
قادراً على تحديد 

المتسلسلة الحسابية 
من غيرها.

مجموع المتسلسلة 
الحسابية 

يجد مجموع اأية حدود  
في المتسلسلة الحسابية 

مستخدما قانون المجموع. 

غالباً ما يكون قادراً 
على ايجاد مجموع اأية 
حدود  في المتسلسلة 

الحسابية مستخدماً قانون 
المجموع. 

يجد مجموع حدود  في 
المتسلسلة الحسابية دون 

استخدام القانون العام للمجموع.

يجد صعوبة في 
حساب مجموع 
متسلسلة حسابية 

 يعي مفهوم المتسلسلة الهندسية المتسلسلة الهندسية   
ويميزها  من غيرها  حسب 

ال�أساس )ر ( ، يحدد رتبة الحد 
اإذا ُعلمت قيمته بدقة.

يميز المتسلسلة الهندسية  من غيرها  
حسب ال�أساس )ر(، يتمكن في 

كثير من الحال�ت تحديد رتبة الحد 
اإذا ُعلمت قيمته . 

قليلاً ما يميز  المتسلسلة 
الهندسية  والحسابية. 

يصعب عليه تحديد 
المتسلسلة الهندسية 

من غيرها. 
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مجموع المتسلسلة 
الهندسية 

 يجد مجموع اأية حدود  في 
المتسلسلة الهندسية مستخدماً 

قانون المجموع بدقة. 

غالباً ما يجد مجموع اأية 
حدود في المتسلسلة الهندسية 

مستخدماً قانون المجموع .

يخلط بين قانون 
المجموع في كلٍّ منهما.  

يصعب عليه اإيجاد 
مجموع المتسلسلة 

الحسابية.

جبر
بال

ة 
علق

مت
 ال

ت
كلا

مش
 ال

حل

قراءة المساألة التي فهم المساألة
تتعلق بالمفاهيم الجبرية 
)المصفوفات والتفاضل 
والتكامل والمتسلسلات 

باأنواعها والمعادل�ت ال�أسية 
واللوغاريتمية (، يكتب 

المعطيات، يمثل المساألة 
بشكٍل ما اأمكن، يرسم خطة 

للحل.

قراءة المساألة التي 
تتعلق بالمفاهيم الجبرية 
)المصفوفات والتفاضل 
والتكامل والمتسلسلات 

باأنواعها والمعادل�ت ال�أسية 
واللوغاريتمية (، يكتب 

المعطيات،  يخطئ اأحياناً 
في تمثيل المساألة بشكٍل، 

ووضع خطة الحل.

قراءة المساألة المتعلقة 
بالمفاهيم الجبرية في 

الكتاب ، وقليلاً ما يعي 
المفاهيم ، كما يخطئ 
في كتابة المعطيات، 
يخفق غالباً في تصميم 

نموذج للمساألة. 

نادراً ما يفهم 
المعطيات المتعلقة 

بالمساألة.

يستحضر الخبرات السابقة ، تنفيذ الحل
مفاهيم تعميمات  ونظريات 

، ويظهر الترابط والفهم 
للمفاهيم الجبرية والتفاضل 

والتكامل والمتتاليات 
والمتسلسلات، ويوظفها في 

سياقات حياتية.

يستحضر الخبرات 
السابقة،  مفاهيم 

تعميمات، وغالباً ما 
يظهر الترابط والفهم 

للمفاهيم الجبرية والتفاضل 
والتكامل والمتتاليات 

والمتسلسلات، ويوظفها 
في سياقات حياتية.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة، وقليلاً ما يظهر 
الترابط والفهم للمفاهيم 

الجبرية والتفاضل 
والتكامل والمتتاليات 

والمتسلسلات، ويوظفها 
في سياقات حياتية.

يستحضر خبرات 
منقوصة وغير 
صحيحة ، ول� 
يستطيع التوصل 

دائماً للحل.

جابة  التوصل للاإ
وفحصها

يجري خطوات منطقية مبررة 
مبنية على اأساس علمي ، 

يفحص دقة الناتج ، ويفحص 
جابة ويقنع ذاته  معقولية ال�إ

بها.

يجري على ال�أغلب 
خطوات منطقية صحيحة،  

يفحص دقة الناتج ، 
جابة،  ويفحص معقولية ال�إ

ويقنع ذاته بها.

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة،  
يفحص دقة الناتج 
، ويفحص معقولية 

جابة. ال�إ

ل� يستطيع الحكم 
على صحة اإجابته، 
اأو فحص معقولية 

حله.
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تحليل البيانات 
وال�حتمال�ت

الوعي 
بمفهوم 
العلامة 
المعيارية 
والتوزيع 
الطبيعي

اإيجاد العلامة 
المعيارية لقيمة 

خام.

يجد العلامات المعيارية لقيم 
خام، ويقارن بينها بدقة، يجد 
الوسط الحسابي وال�نحراف 
المعياري للقيم ال�أصلية من 

القيم المعيارية لها.

يجد العلامات المعيارية 
لقيم خام ويقارن بينها، 
يجد صعوبة اأحياناً في 

حساب الوسط الحسابي 
وال�نحراف المعياري للقيم 
ال�أصلية من القيم المعيارية 

لها.

يخطئ اأحياناً في حساب 
العلامات المعيارية لقيم 
خام والمقارنة بينها، ل� 
يستطيع حساب الوسط 
الحسابي وال�نحراف 

المعياري للقيم ال�أصلية 
من القيم المعيارية لها.

يخطئ في حساب 
العلامات المعيارية 
لقيم خام والمقارنة 

بينها.

ايجاد المساحة 
تحت منحنى 
التوزيع الطبيعي 

المعياري

يستخدم جداول التوزيع 
الطبيعي في حساب نسبة  
المساحة وقيم ع المقابلة 

بدقة.

 غالباً ما يستخدم جداول 
التوزيع الطبيعي في 

حساب نسبة  المساحة 
وقيم ع المقابلة.

يستخدم اأحياناً  جداول 
التوزيع الطبيعي في 

حساب نسبة  المساحة 
وقيم ع المقابلة بدقة.

يصعب عليه 
استخدام الجداول 
لمعرفة المساحة.

توظيف التوزيع 
الطبيعي في 
تطبيقات حياتية

يحل مسائل عملية على 
التوزيع الطبيعي بسهولة  

بدقة.

غالباً ما يكون قادراً على  
حل مسائل عملية على 

التوزيع الطبيعي.

يكون اأحياناً  قادراً على  
حل مسائل عملية على 

التوزيع الطبيعي.

ل� يستطيع حل مسائل 
حياتية باستخدام التوزيع 

الطبيعي.
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قراءة المساألة التي فهم المساألةب

تتعلق بالعلامة المعيارية 
والتوزيع الطبيعي ، يكتب 
المعطيات، يمثل المساألة 
بشكل ما اأمكن، يرسم 

خطة للحل.

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالعلامة المعيارية والتوزيع 

الطبيعي ، يكتب المعطيات ،  
يخطئ اأحياناً في تمثيل المساألة 

بشكل، ووضع خطة الح.ل

قراءة المساألة التي تتعلق 
بالعلامة المعيارية والتوزيع 
الطبيعي  ، يخطئ في 
كتابة المعطيات، يخفق 
غالباً في تصميم نموذج 

للمساألة. 

نادراً ما يفهم المعطيات 
المتعلقة بالمساألة.
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يستحضر الخبرات السابقة تنفيذ الحل
: مفاهيم تعميمات وغيرها 
والربط بينها وبين المعطيات 

والمطلوب ، يطبق 
العمليات الخاصة بالمساحة 

تحت المنحنى الطبيعي 
المعياري، ويحدد قيمة 
العلامة المعيارية، ويحل 

مسائل حياتية.

يستحضر الخبرات السابقة  
مفاهيم تعميمات وغيرها، 

والربط بينها وبين المعطيات 
والمطلوب، غالباً ما يطبق 

العمليات الخاصة بالمساحة 
تحت المنحنى الطبيعي 
المعياري، ويحدد قيمة 
العلامة المعيارية، ويحل 

مسائل حياتية.

يستحضر بعض الخبرات 
السابقة: مفاهيم 

تعميمات ويربط بصعوبة  
بين قيم ع والمساحة 

تحت المنحنى الطبيعي 
المعياري. 

يستحضر خبرات 
منقوصة وغير صحيحة ، 
ل� يستطيع التوصل دائماً 

للحل.

جابة  التوصل للاإ
وفحصها

يجري خطوات منطقية 
مبررة مبنية على اأساس 
علمي، يفحص دقة 

النواتج  الخاصة بالمساحة 
تحت المنحنى، ويفحص 
معقولية، وُيقنع ذاته بها.

يجري على ال�أغلب خطوات 
منطقية صحيحة،  يفحص 

دقة النواتج الخاصة  بالمساحة 
تحت المنحنى ، ويفحص 
جابة ويقنع ذاته  معقولية ال�إ

بها.

يجري بصعوبة خطوات 
منطقية صحيحة،  
يفحص دقة الناتج، 

جابة. ويفحص معقوليّة ال�إ

ل� يستطيع الحكم على 
صحة اإجابته، اأو فحص 

معقولية حله.
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عدد الحصص ال�سبوعية

عدد الحصص ملاحظات الصف

٦ �ول ال

٦ ثاني ال

٦ ثالث ال

٦ رابع ال

5 الخامس

5 السادس

5 السابع

5 ثامن ال

5 تاسع ال

5 �كاديمي العاشر ال

3 العاشر المهني

3 �دبي والشرعي الحادي عشر ال

)3(                      4 �قتصاد المنزلي(  ريادي )الفندقي وال الحادي عشر ال

)4(                      ٦ الحادي عشر العلمي ) الصناعي(

3 �دبي والشرعي ثاني عشر ال ال

4 �قتصاد المنزلي (  ريادي ) الفندقي وال ثاني عشر ال ال
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)4(                     ٦ ثاني عشر العلمي ) الصناعي( ال

الكتب المقررة لمبحث الرياضيات

ملاحظات  عدد الكتب الصف

٢ �ول ال

٢ ثاني ال

٢ ثالث ال

٢ رابع ال

٢ الخامس

٢ السادس

٢ السابع

٢ ثامن ال

٢ تاسع ال

٢ �كاديمي العاشر ال

سنوي ١ العاشر المهني

سنوي ١ �دبي والشرعي الحادي عشر ال

سنوي ١ �قتصاد المنزلي( ريادي )الفندقي وال الحادي عشر ال

٢ الحادي عشر العلمي )الصناعي(

سنوي ١ �دبي والشرعي ثاني عشر ال ال
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سنوي ١ �قتصاد المنزلي(  ريادي )الفندقي وال ثاني عشر ال ال

سنوي ١ ثاني عشر العلمي )الصناعي( ال

وحدات الكتب المقررة حسب الخطوط العريضة

ملاحظات عدد الوحدات الصف

١١ �ول ال

١١ ثاني ال

١٠ ثالث ال

١١ رابع ال

8 الخامس

8 السادس

8 السابع

8 ثامن ال

٩ تاسع ال

٦ �كاديمي العاشر ال

4 العاشر المهني

�كاديمي ، لكنها مخففة عناوين الوحدات وموضوعاتها متشابهة مع ال 4 �دبي والشرعي الحادي عشر ال

لريادي فقط ( عناوين الوحدات وموضوعاتها متشابهة لكل المسارات ) مع وجود وحدتين ل ٦ �قتصاد المنزلي(  ريادي )الفندقي وال الحادي عشر ال

عناوين الوحدات وموضوعاتها متشابهة مع العلمي ، لكنها مخففة ٧ الحادي عشر العلمي )الصناعي(
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4 �دبي والشرعي ثاني عشر ال ال

لريادي فقط ( عناوين الوحدات وموضوعاتها متشابهة لكل المسارات ) مع وجود وحدة ل 5 �قتصاد المنزلي(  ريادي )الفندقي وال ثاني عشر ال ال

عناوين الوحدات وموضوعاتها متشابهة مع العلمي، لكنها مخففة )يوجد وحدة للعلمي 
فقط(.

٦ ثاني عشر العلمي )الصناعي( ال
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عناوين الدروس للكتب:

الصف ال�أول ال�أساسي
الفصل الدراسي ال�أول

الوحدة الثالثة: الجمع ضمن العدد 9                     ١3الوحدة ال�أولى: ال�أعداد من )١-9(                    ٢5

العدد صفر )٠()3-١(العدد واحد ١)١-١(

�َ()3-٢(العدد اثنان ٢)١-٢( �أعداد ) اأول مكونات ال

اً()3-3(العدد ثلاثة 3)١-3( ي ان �أعداد )ث مكونات ال

الجمع ضمن العدد ٩)3-4(العدد اأربعة 4)١-4(

مراجعة)3-5(العدد خمسة 5)١-5(

الوحدة الرابعة؛ الطرح ضمن العدد 9                        ١١                          العدد ستة ٦)١-٦(

العدد ٩)4-١(العدد سبعة ٧)١-٧( الطرح ضمن ن

العلاقة بين الجمع والطرح)4-٢(العدد ثمانية 8)١-8(

مراجعة)4-3(العدد تسعة ٩)١-٩(

تالي)١-١٠( الوحدة الخامسة: ال�أعداد من ١٠-٢٠العدد ال

اته)5-١(العدد السابق)١-١١( العدد ١٠ ومكون

�أعداد من ١١-١٩)5-٢(مراجعة)١-١٢( ال

اته)5-3(          الوحدة الثانية: مقارنة ال�أعداد من ١-9                 ١٢ العدد ٢ ومكون

مراجعة)5-4(مقارنة عددين)٢-١(
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ترتيب التصاعدي)٢-٢(         الوحدة السادسة: الهندسة والقياس                           ٨ال

نازلي)٢-3( ت ترتيب ال قياس الطول)٦-١(ال

ترتيبي)٢-4( قياس الزمن)٦-٢(العدد ال

مراجعة)٦-3(مراجعة)٢-5(

الصف ال�أول ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

          الوحدة العاشرة: ال�أعداد من ٢١-99                 ١9          الوحدة السابعة: مقارنة ال�أعداد من ١٠-٢٠             ٢٠

تالي)٧-١( �أعداد من ٢١-٢٩)١٠-١(العدد ال ال

�أعداد)١٠-٢(العدد السابق)٧-٢( تمثيل ال

�أعداد من 3٠-٩٩)١٠-3(المقارنة بين عددين)٧-3( ال

ترتيب التصاعدي)٧-4( مضاعفات العشرة)١٠-4(ال

نازلي)٧-5( ت ترتيب ال مراجعة)١٠-5(ال

ية)٧-٦(           الوحدة الحادية عشر: الهندسة                       ١6القيمة المنزل

�نحناء)١١-١(الصورة الموسعة)٧-٧( �ستقامة وال ال

المربع - المستطيل - المثلث - الدائرة)١١-٢(مراجعة الوحدة)٧-8(

متوازي المستطيلات - المكعب - الكرة)١١-3(          الوحدة الثامنة: الجمع ضمن العدد ١٨                 ١5

اأجزاء الشكل)١١-4(الجمع ضمن العدد)١٠()8-١(

)٢-8(ً� مراجعة الوحدة)١١-5(الجمع ضمن العدد)١8( اأول
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اً)3-8( ي ان الجمع ضمن العدد)١8( ث

اً)4-8( ث ال الجمع ضمن العدد)١8( ث

مراجعة الوحدة)5-8(

           الوحدة التاسعة: الطرح ضمن ١٨                      ١٨

الطرح ضمن العدد)١٠()٩-١(

)٩-٢(ً� الطرح ضمن العدد)١8( اأول

اً)٩-3( ي ان الطرح ضمن العدد)١8( ث

اً)٩-4( ث ال الطرح ضمن العدد)١8( ث

مراجعة الوحدة)٩-5(

الصف الثاني ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

         الوحدة الرابعة: الهندسة والقياس )١(                   ١7          الوحدة ال�أولى: ال�أعداد ضمن 99                        ١٨

القطعة المستقيمة والخط المنحني)4-١(المقارنة بين عددين)١-١(

�أعداد ضمن ٩٩)١-٢( المربع)4-٢(ترتيب ال

ية)١-3( المستطيل)4-3(القيمة المنزل

المثلث)4-4(العدد الزوجي والعدد الفردي)١-4(

الدائرة)4-5(مراجعة الوحدة)١-5(

مراجعة الوحدة)4-٦(           الوحدة الثانية: الجمع والطرح ضمن 99               ١3
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انات )١(                        ٧الجمع دون حمل ضمن ٩٩)٢-١( ي ب           الوحدة الخامسة: ال

يانات)5-١(طرح عددين دون استلاف)٢-٢( ب ال

انات بالصور)5-٢(مراجعة الوحدة)٢-3( ي ب تمثيل ال

�أعداد ضمن ٩٩٩                   ٢3 ثة: ال ال ث مراجعة الوحدة)5-3(           الوحدة ال

�أعداد ضمن ١٩٩)3-١( ال

�أعداد ضمن ٩٩٩)3-٢( ال

ية للاأعداد ضمن ٩٩٩)3-3( زل القيمة المن

�أعداد)4-3( مقارنة ال

�أعداد ضمن ٩٩٩)5-3( ترتيب ال

�أعداد الزوجية والفردية ضمن ٩٩٩)3-٦( ال

مراجعة الوحدة)3-٧(

الصف الثاني ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

          الوحدة التاسعة: الكسور                                ٨          الوحدة السادسة:جمع ال�أعداد وطرحها ضمن 999     ٢٠

)٩-١(جمع عددين دون حمل ضمن ٩٩٩)٦-١(
الكسور 

)٩-٢(جمع عددين مع الحمل)٦-٢(
الكسور 
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مراجعة الوحدة)٩-3(طرح عددين دون استلاق ضمن ٩٩٩)٦-3(

�ستلاف)٦-4(          الوحدة العاشرة: الهندسة والقياس )٢(                    ١3طرح عددين مع ال

وحدات الطول)١٠-١(خواص عملية الجمع)٦-5(

قراءة الساعة)١٠-٢(مراجعة الوحدة)٦-٦(

مجسمات)١٠-3(          الوحدة السابعة: الضرب                                ١9

مراجعة الوحدة)١٠-4(العدد القفزي)٧-١(

بيانات )٢(                      ٨مفهوم الضرب)٧-٢(          الوحدة الحادية عشر: ال

انات البسيطة)١١-١(حقائق الضرب للعدد )٢()٧-3( ي ب جمع ال

انية)١١-٢(حقائق الضرب للعدد )3()٧-4( ي ب تمثيلات ال ال

مراجعة الوحدة)١١-3(حقائق الضرب للعدد )4()٧-5(

حقائق الضرب للعدد )5()٧-٦(

حقائق الضرب للعدد )١٠()٧-٧(

مراجعة الوحدة)٧-8(

          الوحدة الثامنة: القسمة                               ١3

مفهوم القسمة)8-١(

القسمة )١()8-٢(
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القسمة )٢()3-8(

مراجعة الوحدة)4-8(

الصف الثالث ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

بيانات                          ١٠          الوحدة ال�أولى: ال�أعداد ضمن 9999                  ١٨          الوحدة الخامسة: ال

�أعداد ضمن ٩٩٩٩)١-١( يلها بالصور)5-١(ال انات وتمث ي ب ال

ية)١-٢( انات بالجداول)5-٢(القيمة المنزل ي ب تمثيل ال

�أعداد ضمن ٩٩٩٩)١-3( مراجعة الوحدة)5-3(المقارنة بين ال

التقريب)١-4(

مراجعة الوحدة)١-5(

           الوحدة الثانية: الجمع ضمن 9999 وطرحها             ١٨

جمع عددين ضمن ٩٩٩٩ دون حمل)٢-١(

جمع عددين ضمن ٩٩٩٩ مع حمل)٢-٢(

طرح عددين ضمن ٩٩٩٩ دون حمل)٢-3(

طرح عددين ضمن ٩٩٩٩ مع حمل)٢-4(

مراجعة الوحدة)٢-5(

           الوحدة الثالثة: ال�أعداد ضمن 99999                      ٢١

�أعداد ضمن ٩٩٩٩٩)3-١( ال
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ية والصورة الموسعة)3-٢( القيمة المنزل

�أعداد)3-3( مقارنة ال

مراجعة الوحدة)4-3(

          الوحدة الرابعة: الهندسة والقياس )١(                       ١٨

الشعاع والمستقيم)4-١(

زاوية واأنواعها)4-٢(  ال

المستطيل والمربع)3-4(

المثلث)4-4(

مراجعة الوحدة)5-4(

الصف الثالث ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

          الوحدة التاسعة: الكسور                          9          الوحدة السادسة:جمع ال�أعداد وطرحها ضمن 99999   ١٨

الكسور)٩-١(التقريب)٦-١(

الكسور المتكافئة)٩-٢(جمع عددين ضمن ٩٩٩٩٩)٦-٢(

مقارنة الكسور)٩-3(طرح عددين ضمن ٩٩٩٩٩)٦-3(

مراجعة الوحدة)٩-4(مراجعة الوحدة)٦-4(

         الوحدة العاشرة: الهندسة والقياس )٢(                    ٢٠            الوحدة السابعة: الضرب                                       ١٨

المجسمات)١٠-١(حقائق العدد )٢()٧-١(
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وحدات قياس الكتلة)١٠-٢(حقائق العدد )3()٧-٢(

وحدات قياس الزمن)١٠-3(حقائق العدد )4()٧-3(

وحدات قياس الطول)١٠-4(حقائق العدد )5()٧-4(

المحيط)١٠-5(خصائص عملية الضرب)٧-5(

المساحة)١٠-٦(حقائق العدد )٦()٧-٦(

مراجعة)١٠-٧(حقائق العدد )٧()٧-٧(

حقائق العدد )8()٧-8(

حقائق العدد )٩()٧-٩(

الضرب في العشرات والمئات)٧-١٠(

مراجعة الوحدة)٧-١١(

          الوحدة الثامنة: القسمة                        ١4

القسمة )١()8-١(

القسمة )٢()8-٢(

القسمة على العدد )١()3-8(

مراجعة الوحدة)4-8(
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الصف الرابع ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول 

         الوحدة الرابعة: الكسور العادية وال�أعداد الكسرية          ٢٠          الوحدة ال�أولى: ال�أعداد الكبيرة                     ١5

�أعداد ضمن ٩٩٩٩٩٩)١-١( الكسور المتكافئة)4-١(ال

يرة)١-٢( �أعداد الكب مقارنة الكسور)4-٢(ال

يرة)١-3( �أعداد الكب لرقم ضمن ال ية ل زل ن جمع وطرح الكسور)4-3(القيمة ال

بها)١-4( ي رت �أعداد وت العدد الكسري)4-4(مقارنة ال

�أعداد الكسرية)4-5(مراجعة الوحدة)١-5( الجمع والطرح على ال

مراجعة)4-٦(           الوحدة الثانية: جمع ال�أعداد وطرححها ضمن الملايين      ١6

          الوحدة الخامسة: الهندسة والقياس )١(                    ١3الجمع ضمن الملايين دون حمل)٢-١(

المستقيمات المتوازية والمتعامدة)5-١(الجمع ضمن الملايين مع الحمل)٢-٢(

ا)5-٢(الطرح ضمن الملايين دون استلاف)٢-3( زواي ال

ا المثلث)5-3(الطرح ضمن الملايين مع استلاف)٢-4( زواي

تقدير)٢-5( تقريب وال مراجعة)5-4(ال

بيانات                                6مراجعة الوحدة)٢-٦(         الوحدة السادسة: ال

انات في جداول اإشارات)٦-١(           الوحدة الثالثة: الضرب والقسمة )١(                         ١5 ي ب تنظيم ال

�أعمدة)٦-٢(ضرب عدد من منزلة بعدد من منزلتين)3-١( ال انات ب ي ب تمثيل ال

مراجعة)٦-3(ضرب عدد من منزلة بعدد من ثلاث منازل)3-٢(
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تين على عدد من منزلة دون باق)3-3( قسمة عدد من منزل

تين على عدد من منزلة مع باق)4-3( قسمة عدد من منزل

مراجعة الوحدة)5-3(

الصف الرابع ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني 

         الوحدة العاشرة: الهندسة والقياس )٢(               ٢٠          الوحدة السابعة:نظرية ال�أعداد                     ١6

المربع وخواصه)١٠-١(مضاعفات العدد)٧-١(

لية القسمة على ٢)٧-٢( اب محيط المربع)١٠-٢(ق

لية القسمة على 3)٧-3( اب المستطيل وخواصه)١٠-3(ق

لية القسمة على ٦)٧-4( اب محيط المستطيل)١٠-4(ق

لية القسمة على 5)٧-5( اب التحويل بين وحدات القياس)١٠-5(ق

حجم متوازي المستطيلات)١٠-٦(مراجعة الوحدة)٧-٦(

مراجعة الوحدة)١٠-٧(            الوحدة الثامنة: الضرب والقسمة )٢(                    ١9

تين في عدد من منزلتين)8-١( زل           الوحدة الحادية عشر: ال�حتمال                        ٨ضرب عدد من من

التجربة العشوائية)١١-١(ضرب عدد من ثلاث منازل في عدد من منزلتين)8-٢(

تين على عدد من منزلتين)3-8( الفرصة)١١-٢(قسمة عدد من منزل

مراجعة الوحدة)١١-3(قسمة عدد من ثلاث منازل على عدد من منزلتين)4-8(
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مراجعة الوحدة)5-8(

          الوحدة التاسعة: الكسور العشرية وال�أعداد العشرية       ٢٢

الكسور العشرية)٩-١(

�أعداد العشرية)٩-٢( ال

جمع الكسور العشرية)٩-3(

طرح الكسور العشرية)٩-4(

�أعداد العشرية)٩-5( جمع ال

�أعداد العشرية)٩-٦( طرح ال

بها)٩-٧( ي رت �أعداد العشرية وت مقارنة الكسور العشرية وال

مراجعة الوحدة)٩-8(

الصف الخامس ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

         الوحدة الرابعة: الهندسة                                    ١7          الوحدة ال�أولى: نظرية ال�أعداد                         ١٨

�أولي)١-١( اأنواع المثلثات)4-١(العدد ال

ية)١-٢( �أول وحدات المساحة)4-٢(التحليل الى العوامل ال

�أكبر)١-3( مساحة المستطيل والمربع)4-3(العامل المشترك ال

�أصغر)١-4( شبكة المكعب ومتوازي المستطيلات)4-4(المضاعف المشترك ال
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ية والكلية لمتوازي المستطيلات)4-5(تمارين عامة)١-5( ب المساحة الجان

تمارين عامة)4-٦(           الوحدة الثانية: ضرب الكسور العادية وقسمتها                 ١6

        الوحدة الخامسة: ال�إحصاء                                  ٨قسمة عدد صحيح على كسر عادي)٢-3(

الجداول التكرارية)5-١(قسمة كسريين عاديين)٢-4(

�أعمدة)5-٢(تمارين عامة)٢-5( ال تمثيل ب

انات بالخطوط)5-3(الوحدة الثالثة: ضرب الكسور العشرية وقسمتها              ١6                  ي ب تمثيل ال

تمارين عامة)5-4(ضرب كسر عشري في عدد صحيح)3-١(

ضرب كسريين عشريين)3-٢(

قسمة الكسور العشرية)3-3(

تمارين عامة)4-3(

الصف الخامس ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة التاسعة: ال�حتمال                            ١٠الوحدة السادسة: ضرب ال�أعداد الكسرية وقسمتها        ٢٠

التجربة العشوائية)٩-١(ضرب عدد كسري في عدد صحيح)٦-١(

الفضاء العيني)٩-٢(ضرب عدد كسري في كسر عادي)٦-٢(

الحادث)٩-3(ضرب عددين كسريين)٦-3(

تمارين عامة)٩-4(قسمة كسر عادي على عدد كسري)٦-4(
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قسمة كسر عادي على كسر عادي)٦-5(

قسمة عددين كسريين)٦-٦(

تمارين عامة)٦-٧(

الوحدة السابعة: ضرب ال�أعداد العشرية وقسمتها     ٢٠

ضرب عدد عشري في عدد صحيح)٧-١(

ضرب عدد عشري في كسر عشري)٧-٢(

ضرب عددين عشريين)٧-3(

�أعداد العشرية)٧-4( قسمة ال

قسمة عدد عشري على كسر عشري)٧-5(

قسمة عدد عشري على عدد عشري)٧-٦(

تمارين عامة)٧-٧(

الوحدة الثامنة: الهندسة والقياس                        ٢٠

الشكل الرباعي)8-١(

المستطيل والمربع)8-٢(

المعين)3-8(

حجم متوازي المستطيلات والكعب)4-8(

وحدات القياس)5-8(

تمارين عامة)8-٦(
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الصف السادس ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

الوحدة الثالثة: الجبر                                    ١5الوحدة ال�أولى: ال�أسس والجذور                       ٢٠

المتغير)3-١(اأولويات العمليات)١-١(

�أسس)١-٢( المقدار الجبري)3-٢(مبادئ ال

�أسية)١-3( �أعداد ال جمع الحدود الجبرية وطرحها)3-3(مقارنة ال

تربيعي)١-4( ضرب الحدود والمقادير الجبرية)3-4(الجذر ال

تمارين)3-5(الجذر التكعيبي)١-5(

الوحدة الرابعة: ال�إحصاء                                   ١١تمارين عامة)١-٦(

الجداول التكرارية)4-١(الوحدة الثانية: الهندسة والقياس )١(                  ٢4

الوسط الحسابي)4-٢(رسم المثلث)٢-١(

الوسيط)4-3(خواص المثلث)٢-٢(

المنوال)4-4(المثلث متساوي الساقين)٢-3(

تمارين عامة)4-5(مساحة المثلث)٢-4(

شبه المنحرف)٢-5(

خواص شبه المنحرف)٢-٦(

�أضلاع)٢-٧( متوازي ال

تمارين عامة)٢-8(
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الصف السادس ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني 

الوحدة الثامنة: ال�حتمال�ت                           ١3الوحدة الخامسة:النسبة                                   ١5

التجربة العشوائية)8-١(العدد الدوري)5-١(

التكرار النسبي)8-٢(النسبة )١()5-٢(

�حتمال)8-3(النسبة )٢()3-5( مفهوم ال

تناسب)4-5( تمارين عامة)8-4(ال

تمارين عامة)5-5(

الوحدة السادسة: النسبة المئوية                        ١3

مفهوم النسبة المئوية)٦-١(

تحويلات النسبة المئوية)٦-٢(

تطبيقات النسبة المئوية)٦-3(

تمارين عامة)٦-4(

الوحدة السابعة: الهندسة )٢(                           ٢5

�أشكال الهندسية)٧-١( مساحة ال

�أشكل الهندسية)٧-٢( �رتفاع في ال ال

�أضلاع)٧-3( مساحة متوازي ال

مساحة شبه المنحرف)٧-4(
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الدائرة)٧-5(

محيط الدائرة)٧-٦(

مساحة الدائرة)٧-٧(

تمارين عامة)٧-8(

الصف السابع ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

الوحدة الثالثة: التناسب                                 ١3الوحدة ال�أولى: ال�أعداد الصحيحة                       ٢3

�أعداد الصحيحة)١-١( تناسب)3-١(ال ال

ترتيب)١-٢( تناسب الطردي)3-٢(المقارنة وال ال

تناسب العكسي)3-3(القيمة المطلقة للعدد الصحيح)١-3( ال

�أعداد الصحيحة وطرحها)١-4( مقياس الرسم)3-4(جمع ال

�أعداد الصحيحة وقسمتها)١-5( تمارين عامة)3-5(ضرب ال

�أعداد الصحيحة)١-٦( الوحدة الرابعة: ال�إحصاء                            ١3خواص العمليات على ال

الوسط الحسابي)4-١(تمارين عامة)١-٧(

الوسيط)4-٢(الوحدة الثانية: الهندسة والقياس                             ٢3

المنوال)4-3(المستوى الديكارتي)٢-١(

�نسحاب)٢-٢( �نعكاس وال تمارين عامة)4-4(ال



4٠٦

حجم متوازي المستطيلات وحجم المكعب)٢-3(

الهرم الرباعي)٢-4(

ية والكلية للهرم الرباعي)٢-5( ب المساحة الجان

رباعي القائم)٢-٦( حجم الهرم ال

تمارين عامة)٢-٧(

الصف السابع ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الثامنة: ال�حتمال�ت                             ١٢الوحدة الخامسة:المجموعات                           ٢4

الحوادث واأنواعها)8-١(المجموعات)5-١(

�حتواء)5-٢( �نتماء وال �حتمال)8-٢(ال ال

�حتمال)8-3(المجموعة الكلية والمجموعة الجزئية)3-5( قوانين ال

تمارين عامة)8-4(المجموعة المتممة)4-5(

تقاطع بين المجموعات)5-5( �تحاد وال ال

طرح المجموعات)5-٦(

تمارين عامة)5-٧(

الوحدة السادسة: الجبر                                ١4

القيمة العددية للمقدار الجبري)٦-١(



4٠٧

العمليات على الحدود والمقادير الجبرية)٦-٢(

المعادلة الخطية )١()٦-3(

المعادلة الخطية )٢()٦-4(

تمارين عامة)٦-5(

الوحدة السابعة: الهندسة والقياس                        ٢٠

الراأس)٧-١( ناتجة من تقاطع مستقيمين: المتكاملين، والمتقابلين ب ا ال زواي ال

تامة)٧-٢( ا المت زواي ال

ناتجة عن ممستقيمين متوازيين يقطعهما ثالث)٧-3( ا ال زواي العلاقات بين ال

ا الداخلية للمضلع)٧-4( زواي ال

ا الخارجية للمضلع المنتظم)٧-5( زواي ال

تمارين عامة)٧-٦(

الصف الثامن ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

الوحدة الثالثة: الهندسة                      ٢٠الوحدة ال�أولى: ال�أعداد النسبية وغير النسبية           ٢4



4٠8

نظرية فيثاغورس)5-١(العدد النسبي)١-١(

تربيعي والجذر التكعيبي لعدد نسبي)١-٢( عكس نظرية فيثاغورس)5-٢(الجذر ال

�أعداد النسبية)١-3( تطابق المثلثات )١()5-3(مقارنة ال

�أعداد النسبية وطرحها)١-4( تطابق المثلثات )٢()5-4(جمع ال

�أعداد النسبية وقسمتها)١-5( تطابق المثلثات )3()5-5(ضرب ال

الوحدة الرابعة ال�إحصاء                       ١3العدد عير النسبي)١-٦(

�أعداد غير النسبية)١-٧( انات بطريقة القطاعات الدائرية)3-١(العمليات على ال ي ب تمثيل ال

انات بالمضلع التكراري والمنحنى التكراري)3-٢(تمارين عامة)١-8( ي ب تمثيل ال

مقاييس التشتت)3-3(الوحدة الثانية: الجبر                                    ٢٢

تمارين عامة)3-4(جمع المقادير الجبرية وطرحها)٢-١(

ضرب المقادير الجبرية)٢-٢(

اإخراج العامل المشترك)٢-3( تحليل المقادير الجبرية ب

تين بمتغيرين)٢-4( تين خطي حل معادل

يعية)٢-5( ترب ارة ال تحليل العب

تحليل الفرق بين مربعين)٢-٦(

قسمة المقادير الجبرية)٢-٧(

تمارين عامة)٢-8(



4٠٩

الصف الثامن ال�أساسي

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة السابعة: القياس                                          ١١الوحدة الخامسة: الجبر                         ٢٠

التحليل)5-١( يعية ب ترب انات بطريقة القطاعات الدائرية)٧-١(حل المعادلة ال ي ب تمثيل ال

انات بالمضلع التكراري والمنحنى التكراري)٧-٢( ي ب تمثيل ال

يعية بطريقة اإكمال المربع)5-٢( ترب مقاييس التشتت)٧-3(حل المعادلة ال

يعية بستخدام القانون العام)3-5( ترب تمارين عامة)٧-4(حل المعادلة ال

�ت                             ١٠تحليل الفرق بين مكعبين)4-5( �حتمال امنة: ال ث الوحدة ال

احتمال الحادث8-١تحليل مجموع مكعبين)5-5(

�ت8-٢تمارين عامة)5-٦( �حتمال قوانين ال

تمارين عامة8-4الوحدة السادسة: الهندسة والقياس                        ٢٠

�أضلاع)٦-١( متوازي ال

القطاع الدائري)٦-٢(

القطعة الدائرية)٦-3(

�سطوانة)٦-4( ال

المخروط)٦-5(

تمارين عامة)٦-٦(



4١٠

الصف التاسع ال�أساسي

الفصل الدراسي ال�أول

          الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس                         ١6          الوحدة ال�أولى: ال�أعداد الحقيقية                          ٢5

�أعداد الحقيقية)١-١( المسافة بين نقطيتن)3-١(ال

�أعداد الحقيقية وطرحها)١-٢( اإحداثيات منتصف القطعة المستقيمة)3-٢(جمع ال



4١١

�أعداد الحقيقية وقسمتها)١-3( ميل الخط المستقيم)3-3(ضرب ال

معادلة الخط المستقيم)3-4(القيمة المطلقة)١-4(

ينها )١()١-5( �أسس وقوان القطع المتوسطة للمثلث)3-5(ال

ينها )٢()١-٦( �أسس وقوان تمارين عامة)3-٦(ال

        الوحدة الرابعة: ال�إحصاء                                  ١٢اللوغاريتمات)١-٧(

الجداول التكرارية)4-١(تمارين عامة)١-8(

ياني للجداول التكرارية ذات الفئات)4-٢(           الوحدة الثانية: العلاقات وال�قترانات                    ٢٢ ب التمثيل ال

نزعة المركزية للجداول التكرارية)4-3(الضرب الديكارتي)٢-١( مقاييس ال

�نحراف المعياري للجداول التكرارية)4-4(العلاقة)٢-٢( ال

تمارين عامة)4-5(خواص العلاقات)٢-3(

�قتران)٢-4( ال

�قترانات)٢-5( اأنواع ال

�قتران الخطي)٢-٦( ال

�قترانات)٢-٧( تركيب ال

�قتران النظير )العكسي()٢-8( ال

تمارين عامة)٢-٩(

الصف التاسع ال�أساسي



4١٢

الفصل الدراسي الثاني

         الوحدة الثامنة: ال�حتمال�ت                         ١٠          الوحدة الخامسة:حساب المثلثات                         ١5

ثية)5-١( ل �ت)8-١(النسب المث �حتمال قوانين ال

انوية)5-٢( ث ية ال ث ل �حتمال المشروط)8-٢(النسب المث ال

ثية)3-5( ل استقلال الحوادث)8-3(المتطابقات المث

ثية)4-5( ل �ت المث تمارين عامة)8-4(المعادل

        الوحدة التاسعة: الهندسة                         ١3تمارين عامة)5-5(

الدائرة)٩-١(            الوحدة السادسة: الجبر وتطبيقات الحساب              ١7

ا المحيطية)٩-٢(الفترات)٦-١( زواي زاوية المركزية وال ال

اينات الخطية بمتغير واحد)٦-٢( ب رباعي الدائري)٩-3(المت الشكل ال

اينات الخطية بمتغيرين)٦-3( ب تمارين عامة)٩-4(المت

تمارين عامة)٦-4(

          الوحدة السابعة: ال�قترانات                       ٢٠        

كثيرات الحدود)٧-١(

جمع كثيرات الحدود وطرحها)٧-٢(

ضرب كثيرات الحدود وقسمتها)٧-3(

تربيعي)٧-4( �قتران ال ال

�قتران النسبي)٧-5( ال

رانات النسبية)٧-٦( �قت العمليات على ال



4١3

اقتران القيمة المطلقة)٧-٧(

تمارين عامة)٧-8(

الصف العاشر ال�أساسي

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي ال�أول

�قترانات                             3٠ �أولى: ال ية                   3٠          الوحدة ال ث ل رانات المث �قت رابعة: ال           الوحدة ال

�قتران الفردي)١-١( �قتران الزوجي ال زاوية في الوضع القياسي)4-١(ال ال

�نسحاب)١-٢( ال رانات ب �قت زاوية)4-٢(تمثيل ال قياس ال

�نعكاس)١-3( ال رانات ب �قت ثية)4-3(تمثيل ال ل رانات المث �قت ال

�قتران)١-4( اً)4-4(اشارة ال ي ان ي ية ب ث ل رانات المث �قت تمثيل ال

اينات)١-5( ب ثية)4-5(حل المت ل �ت المث المتطابقات والمعادل

�قترانات متعددة القاعدة)١-٦( تمارين عامة)4-٦(ال

نشاءات الهندسية               3٠اقتران اأكبر عدد صحيح)١-٧( �إ         الوحدة الخامسة: ال

اإنشاءات هندسية )١()5-١(تمارين عامة)١-8(

�أسية واللوغاريتمية         ١5                  رانات ال �قت ية: ال ان ث اإنشاءات هندسية )٢()5-٢(الوحدة ال

�أسي)٢-١( �قتران ال المثلث المتساوي الساقين)5-3(ال

�قتران اللوغاريتمي)٢-٢( رسم مضلعات منتظمة)5-4(ال



4١4

�أشكال الهندسية)5-5(تمارين عامة)٢-3( تكافؤ ال

�إحصاء                    ٢5 ثة: ال ال ث تمارين عامة)5-٦(الوحدة ال

�رتباط الخطي)3-١( ية                  ١5ال الوحدة السادسة: الرياضيات المال

�رتباط بيرسون)3-٢( �أسهم)٦-١(معامل ال ال

يرمان)3-3( �رتباط سب السندات)٦-٢(معامل ال

�نحدار الخطي البسيط)4-3( اأمين)٦-3(ال ت ال

تمارين عامة)٦-4(مبداأ العد )5-3(

باديل)3-٦( ت ال

توافيق)3-٧( ال

نظرية ذات الحدين)8-3(

تمارين عامة)3-٩(



4١5

حادي عشر »علمي وصناعي«

الفصل الدراسي ال�أول

�أولى: المتجهات والهندسة الفراغية             3٠ �إحصاء )للعلمي (         ٢5          الوحدة ال �ت وال �حتمال ثة: ال ال ث          الوحدة ال

�أبعاد)١-١( ية في الفراغ ثلاثي ال �حداثيات الديكارت �ت خطية)3-١(ال حل نظام مكون من ثلاث معادل

يعية)3-٢(المتجهات في المستوى)١-٢( رب �أخرى ت حل نظام مكون من معادلة اإحداهما خطية وال

تين خطيتين بمتغيرين)3-3(العمليات على المتجهات)١-3( حل نظام مكون من معادل

اينات الخطية بمتغيرين)3-4(المتجهات في الفراغ)١-4( ب حل اأ،ظمة المت

اينات التي تشمل القيمة المطلقة)3-5(الضرب القياسي )الداخلي( للمتجهات)١-5( ب �ت والمت حل المعادل

�ت خطية بمتغيرين )للعلمي()3-٦(الهندسة الفراغية ) للعلمي()١-٦( حل اأنظمة من معادل

ثلاثة ) للعلمي()١-٧( �أعمدة ال �ت تتضمن القيمة المطلقة ) للعلمي()3-٧(نظرية ال حل معادل

ينات خطية في متغيرين تتضمن القيمة المطلقة )للعلمي()3-8(تمارين عامة)١-8( ب حل مت

انية: المنطق الرياضي                    3٠ ث تمارين عامة)3-٩(         الوحدة ال

ارة الرياضية ونفيها)٢-١( العب

جدول الصواب واأدوات الربط)٢-٢(

اأدوات الربط الشرطية)٢-3(

العبارات الرياضية المتكافئة)٢-4(

الجملة المفتوحة)٢-5(

ارة الرياضية المسورة ) للعلمي()٢-٦( العب

ارة المسورة ) للعلمي()٢-٧( نفي العب

برهان الرياضي)٢-8( ال



4١٦

)٢-9( تمارين عامة
حادي عشر »علمي وصناعي«

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة: ال�حتمال�ت وال�إحصاء )للعلمي(         ٢5                                       

المتغير العشوائي المنفصل)4-١(

�حتمالي)4-٢( توزيع ال ال

توقع)3-4( ال

توزيع ذو الحدين)4-4( ال

ارية)5-4( العلامة المعي

توزيع الطبيعي )المعتدل()4-٦( ال

تطبيقات)4-٧(

تمارين عامة)8-4(

الوحدة الخامسة: المتتاليات والمتسلسلات                         ٢٠

اليات)5-١( ت المت

المتسلسلات)5-٢(

ية )العددية()3-5( اليات الحساب ت المت

مجموع المتسلسلة الحسابية)4-5(

ية الهندسية)5-5( ال ت المت

المتسلسلة الهندسية ومجموعها)5-٦(

تمارين عامة)5-٧(

الوحدة السادسة: القطوع المخروطية                  ١٠

القطع المكافئ)٦-١(
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القطع الناقص)٦-٢(

زائد)٦-3( القطع ال

تمارين عامة)٦-4(

الوحدة السابعة: النهايات وال�تصال                      3٠

�قتران عند نقطة)٧-١( نهاية ال

نهايات)٧-٢( نظريات في ال

نهايات والصورة غير المعينة)٧-3( ال

رانات الدائرية)٧-4( �قت نهايات ال

)5-٧(
�قتران عندما س    نهاية ال

�تصال)٧-٦( ال

لزانو )للعلمي()٧-٧( نظرية ب

تراكمي)٧-8( توزيع الطبيعي المعياري ال جدول ال

تمارين عامة)٧-٩(



4١8

حادي عشر »اأدبي وشرعي«

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي ال�أول

اينات٢                ٢3 ب �ت والمت �أولى: المعادل اليات                     ٢٠          الوحدة ال ت ثة: المت ال ث           الوحدة ال

اليات)3-١(حل معادلة خطية بمتغير واحد)١-١( ت المت

تين خطيتين بمتغيرين)١-٢( ية الحسابية)3-٢(حل نظام من معادل ال ت المت

ياني)١-3( ب تين باستخدام الرسم ال تين خطي ية الهندسية)3-3(حل نظام من معادل ال ت المت

يعية)١-4( رب �أخرى ت تين اأحدهما خطية وال تمارين عامة)3-4(حل نظام مكون من معادل

اً)١-5( ي ان ي تين بمتغيرية ب نتين خطي اي ب �تصال                     ٢3حل نظام من مت نهايات وال رابعة: ال           الوحدة ال

برمجة الخطية()١-٦( �قتران)4-١(تطبيقات عملية )ال نهاية ال

نهايات)4-٢(تمارين عامة)١-٧( قوانين ال

�حتمال                    ٢٠ �إحصاء وال ية: ال ان ث �قتران متعدد القاعدة)4-3(         الوحدة ال نهاية ال

�تصال)4-4(البحث العلمي)٢-١( ال

�إحصائية)٢-٢( تمارين عامة)4-5(العينات ال

المتغير العشوائي)٢-3(

توقع المتغير العشوائي المنفصل)٢-4(

التجارب العشوائية ذات الحدين)٢-5(

تمارين عامة)٢-٦(
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حادي عشر »ريادة وفندقة«

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي ال�أول

باينات         ٢٠الوحدة ال�أولى: ال�إحصاء وال�حتمال�ت              ٢٠ الوحدة الرابعة: المعادل�ت والمت

تين خطيتين)4-١(البحث العلمي)١-١( حل نظام من معادل

يانات)١-٢( ب ثلاثة متغيرات)4-٢(طرق جمع ال �ت الخطية ب حل اأنظمة من المعادل

ية)١-3( �حتمال �ت تشتمل على جذور)4-3(العينات ال حل معادل

يعية)4-4(المتغير العشوائي المنفصل)١-4( رب حل نظام مكون من معادلة خطية ومعادلة ت

توقع)١-5( اينات التي تشتمل القيمة المطلقة)4-5(ال ب �ت والمت حل المعادل

اينات الخطية بمتغيرين)4-٦(توزيع ذو الحدين)١-٦( ب حل اأنظمة المت

تمارين عامة)4-٧(تمارين عامة)١-٧(

الوحدة الخامسة: النهايات وال�تصال              ٢5الوحدة الثانية: المتتاليات والمتسلسلات         ٢3

اليات)٢-١( ت �قتران)5-١(المت نهاية ال

نهايات)5-٢(المتسلسلات)٢-٢( قوانين ال

ية الحسابية)٢-3( ال ت �قتران متعدد القاعدة)5-3(المت نهاية ال

)5-4(مجموع المتسلسلة الحسابية)٢-4(
�قتران عندما س   نهاية ال

ية الهندسية)٢-5( ال ت �تصال)5-5(المت ال

تمارين عامة)5-٦(مجموع المتسلسلة الهندسية)٢-٦(

الوحدة السادسة: الرياضيات المالية “للريادة”             ١4تمارين عامة)٢-٧(

�أرقام القياسية »للريادة”             ١4 الدفعات)٦-١(الوحدة الثالثة: ال

�أرقام القياسية)3-١( لية للدفعات المنتظمة)٦-٢(ال القيمة المستقب



4٢٠

ية للدفعات المنتظمة)٦-3(الرقم القياسي لمجموعة من من السلع)3-٢( القيمة الحال

�أرقام القياسية المرجحة)3-3( التقسيط)٦-4(ال

الفائدة)٦-5(تمارين عامة)4-3(

المخاطرة)٦-٦(

تمارين عامة)٦-٧(



4٢١

ثاني عشر »علمي وصناعي«

الوحدة الرابعة: التكامل غير المحدود وتطبيقاته             45الوحدة ال�أولى: حساب التفاضل                 ٢5

تغير)١-١( التكامل غير المحدود)4-١(متوسط ال

�أولى)١-٢( قواعد التكامل غير المحدود)4-٢(المشتقة ال

�شتقاق)١-3( تطبيقات التكامل غير المحدود)4-3(قواعد ال

ثية)١-4( ل رانات المث �قت طرق التكامل)4-4(مشتقة ال

�أسي واللوغاريتيمي)١-5( �قتران ال يتال ومشتقة ال الوحدة الخامسة: التكامل المحدود وتطبيقاته                  ٢5قاعدة لوب

ائية)١-٦( زي التجزئة ومجموع ريمامن)5-١(تطبيقات هندسية وفي

التكامل المحدود)5-٢(قاعدة السلسلة)١-٧(

�شتقاق الضمني)١-8( العلاقة بين التفاضل والتكامل)5-3(ال

خصائص التكامل المحدود)5-4(الوحدة الثانية: التفاضل                                       3٠

تا رول والقيمة المتوسطة)٢-١( تطبيقات التكامل المحدود)5-5(نظري

ناقصة)٢-٢( زايدة والمت رانات المت �قت الوحدة السادسة: ال�أعداد المركبة                  ٢٠ال

�أعداد المركبة)٦-١(القيم القصوى)٢-3( ال

�نعطاف)٢-4( تقعر والنقط ال �أعداد المركبة)٦-٢(ال العمليات على ال

�أعداد المركبة)٦-3(تطبيقات عملية على القيم القصوى)٢-5( قسمة ال
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المصفوفة)3-١(

العمليات على المصفوفة)3-٢(

المحددات)3-3(

النظير الضربي للمصفوفة المربعة)4-3(

�ت الخطية باستخدام المصفوفات)5-3( حل اأنظمة المعادل



4٢٢

ثاني عشر »اأدبي وشرعي«
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تغير)١-١( �أسية)3-١(متوسط ال �ت ال المعادل

�أولى)١-٢( تيمة)3-٢(المشتقة ال �ت اللوغاري المعادل

�شتقاق)١-3( المتسلسلات)3-3(قواعد ال

�قتران)١-4( المتسلسلة الحسابية)3-4(معادلة المماس لمنحنى ال

المتسلسلة الهندسية)3-5(القيم القصوى للاقتران)١-5(

تمارين عامة)3-٦(التكامل غير المحدود)١-٦(

الوحدة الرابعة: ال�إحصاء                               ١5التكامل المحدود)١-٧(

ارية)4-١(المساحة باستخدام التكامل)١-8( العلامة المعي

توزيع الطبيعي المعياري)4-٢(تمارين عامة)١-٩( ال

تمارين عامة)4-3(الوحدة الثانية: المصفوفات                               ١5

المصفوفة)٢-١(

العمليات على المصفوفات)٢-٢(

ضرب المصفوفات)٢-3(

انية)٢-4( ث بة ال رت النظير الضربي للمصوفوفة المربعة من ال

تين باستخدام قاعدة كرايمر)٢-5( تين خطي حل نظام من معادل

تمارين عامة)٢-٦(



4٢3

ثاني عشر »ريادي وفندقة«

الوحدة الثالثة: التكاملالوحدة ال�أولى: المصفوفة                                ٢٠

التكامل غير المحدود)3-١(المصفوفة)١-١(

قواعد التكامل غير المحدود)3-٢(جمع المصفوفات وطرحها)١-٢(

تطبيقات هندسية على التكامل غير المحدود)3-3(ضرب المصفوفات)١-3(

التكامل المحدود)3-4(المحددات)١-4(

خصائص التكامل المحدود)3-5(النظير الضربي للمصفوفة المربعة)١-5(

�ت الخطية باستخدام المصفوفات)١-٦( التعويض)3-٦(حل اأنظمة المعادل التكامل ب

تطبيقات على التكامل المحدود )اإيجاد المساحات()3-٧(تمارين عامة)١-٧(

تمارين عامة)3-٨(الوحدة الثانية: التفاضل                                         ٢٠

تغير)٢-١( �حتمال                               ١٠متوسط ال �حصاء وال رابعة: ال الوحدة ال

�أولى)٢-٢( ارية)4-١(مفهوم المشتقة ال العلامة المعي

توزيع الطبيعي المعياري)4-٢(قواعد المشتقة)٢-3( ال

تمارين عامة)4-3(تطبيقات هندسية )المماس والعمودي()٢-4(

�قتران المركب()٢-5( الوحدة الخامسة: الرياضيات المالية                           ١قاعدة السلسلة )مشتقة ال

الفائدة)5-١(القيم القصوى)٢-٦(

الفائدة المركبة)5-٢(تطبيقات القيم القصوى)٢-٧(

السندات)5-3(تمارين عامة)٢-8(

اأنواع السندات)4-5(

تمارين عامة)5-5(
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