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 2021/2022مقررات مادة الرياضيات للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 )الحلقة الثالثة(   الرياضيات المادة : 

 مالحظات مقرر مادة االمتحان  المنهاج  الصف

 ( Differentiation)  3من الوحدة   8إىل نهاية الدرس   ماجروهيل  متقدم  12

 Chapter 1 Preliminaries to Calculus 

(Will not be assessed) 

ي  
ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 

ي 
 الفصل الدراسي الثان 

Reveal   

 ماجروهيل  عام  12
 )المتطابقات والمعادالت المثلثية(    5من الوحدة   3إلى نهاية الدرس  

((Trigonometric Identities and Equations 

القوة والدوال كثيرة  تستثنى الوحدة الثانية )دوال 
ويتم  المتحان المركزي من االحدود والدوال النسبية( 

 تقييمها من قبل المعلم في التقييم التكويني 
Reveal   

  )المتتاليات والمتسلسالت(   3من الوحدة   4إلى نهاية الدرس   ماجروهيل  تطبيقي  12

 متقدم  11
 أنظمة المعادالت والمصفوفات(  )  5من الوحدة   2إلى نهاية الدرس   ماجروهيل 

يتم تقييمه دروس في الوحدات األخيرة ما تبقى من 
 في الفصل الدراسي الثاني

Reveal ماجروهيل + 
   5من الوحدة   2إلى نهاية الدرس  

 (Systems of Equations and Matrices  ) 

 عام 11
 )كثيرات الحدود والدوال كثيرات الحدود(   4من الوحدة   4إلى نهاية الدرس   ماجروهيل 
 Polynomials and Polynomial Functions)  4إلى نهاية الوحدة   Reveal) أبو ظبي )ماجروهيل+

 االحتمال والقياس(  ) 3من الوحدة   3إلى نهاية الدرس   ماجروهيل  تطبيقي  11

 متقدم  10

 )الدوال والعالقات العكسية والجذرية(   4  من الوحدة 3الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل)الخاصة(  

 (Polynomials and Polynomial Functions)  3من الوحدة   4الدرس  إلى نهاية  Reveal) أبو ظبي )ماجروهيل+

Reveal  7من الوحدة   3الدرس  إلى نهاية   (M7 Probability ) 

 عام 10
 )العالقات في المثلثات( 4من الوحدة   األولالدرس إلى نهاية  ماجروهيل 
 (Radical and Rational Functions and Equations)3من الوحدة  الدرس األول إلى نهاية  Reveal) أبو ظبي )ماجروهيل+

 )المثلثات المتطابقة(   3من الوحدة   6الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل  تطبيقي  10

 متقدم 9
 (   يةلخط)المتباينات ا5من الوحدة   4الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل 
Reveal  5من الوحدة   2الدرس  إلى نهاية    ((Creating linear equations 

 عام 9
 ( المتباينات الخطية)5من الوحدة   4الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل 
Reveal  5من الوحدة   2الدرس  إلى نهاية    ((Creating linear equations 

 ( )الدوال الخطيةمن الوحدة الثالثة   6الى نهاية الدرس   ماجروهيل  تطبيقي  9
 



 

 )األولى والثانية( رياضيات المادة : 

 مالحظات مقرر مادة االمتحان  المنهاج  الصف
 )الدوال(   4من الوحدة   4الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل  عام  8

في الفصل الدراسي   اما تبقى من الوحدات يتم تقييمه
 الثاني 

Reveal 
 M3L5 (Solve Equations With Variables On Each  3من الوحدة   5الدرس  إلى نهاية 

Sides) 

 )األعداد النسبية( (Rational Numbers)4 من الوحدة   4الدرس  إلى نهاية  ماجروهيل  عام  7

Reveal  4من الوحدة   2الدرس  إلى نهاية((Operations With Rational Numbers) 

 ماجروهيل  عام  6
 )ضرب وقسمة الكسور(   4من الوحدة   3إلى نهاية الدرس  

(Multiplication and division of fractions  في الفصل الثاني.  ايتم تقييمه 4ما تبقى من الوحدة 

Reveal 
 )األعداد الصحيحة واألعداد النسبية والمستوى اإلحداثي(   4من الوحدة   3إلى نهاية الدرس  

 (Integers, rational numbers, and the coordinate plane) 

 

Unit 1: Math Is... (Will not be assessed) 

 الفصل الثاني. يتم تقييمها في  4ما تبقى من الوحدة 

 )ضرب األعداد العشرية وقسمتها(   5من الوحدة   5إلى نهاية الدرس   ماجروهيل  عام  5

(Multiply and divide decimals) 
يتم تقييمه في الفصل الدراسي   5ما تبقى من الوحدة 

 الثاني.
Reveal   

 مكون من رقم واحد( )القسمة على عدد   6من الوحدة   3إلى نهاية الدرس   ماجروهيل  الرابع 
       (Divide by a one-digit number)       

يتم تقييمه في الفصل الدراسي   6ما تبقى من الوحدة 
 الثاني.

Reveal   استراتيجيات الضرب واألعداد متعددة األرقام(    6من الوحدة   3إلى نهاية الدرس(
(Multiplication Strategies and Multi-Digit Numbers ) 

Unit 1: Math Is... (Will not be assessed) 
يتم تقييمه في الفصل الدراسي   6ما تبقى من الوحدة 

 الثاني.

ب) 6من الوحدة   3  إىل نهاية الدرس ماجروهيل  الثالث   ي الفصل   ( والقسمة أنماط الض 
ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 

ي 
 الدراسي الثان 

Reveal 
At the end of U5L2 

From Unit 5: Use Properties to Multiply by 3, 4, 6, 7, 8, and 9 

Unit 1: Math Is... (Will not be assessed) 
ي الفصل  

ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 
ي 
 الدراسي الثان 

ي الفصل   ( األعداد المكونة من رقمي   طرح )  4من الوحدة   4إىل نهاية الدرس   ماجروهيل  الثاني 
ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 

ي 
 الدراسي الثان 

Reveal 
At the end of U5L5 

From Unit 5: Strategies to Fluently Add within 100 

Unit 1: Math Is... (Will not be assessed) 

ي الفصل  ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم  
تقييمه ف 

ي 
 الدراسي الثان 



 األول 
اتيجيات الجمع حتى العدد  3من الوحدة   4إىل نهاية الدرس   ماجروهيل   ( 20)استى

من    20قراءة و كتابة األعداد حتى  A :الوحدة تستثت  
 التقييم الختامي  

ي الفصل  
ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 

ي 
 الدراسي الثان 

Reveal 

 

At the end of U5L4 

From Unit 5: Subtraction within 20: Facts and Strategies 

 

Unit 1: Math Is... (Will not be assessed) 

ي الفصل  
ما تبقى من مقرر الفصل األول يتم تقييمه ف 

ي 
 الدراسي الثان 

 

  الرياضياتفريق 

 


