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 رؤية المدرسة: عالي .. جودةٌ وإنجاز .. قيٌم وارتقاء .. ريادةٌ وانتماء ..

 

 

  

 مدرسة عايل اإلعدادية للبنات

 

 الدروس املطلوبة الكفايات التوقيتاسم املادةاليوم/التاريخ

 االحد
62/26/6262 )

  
 

 املجاالت العمليه
على اهم االدوات والعدد وانواع االفران داخل معمل التعرف على  .1

 الخزف

خامة الطين وصور تواجدها في الطبيعة، خصائصها  معرفة  .2
 .وأنواعها

طرق التشكيل ويصمم وينفذ أعماال خزفية، مراعيا  معرفة  .3
 . األسس ومعايير جودة العمل الفني

العناصر واألساليب الزخرفية املطبقة على األعمال معرفة  .4
 .الخزفية

 .ةالطيني األعمالعلى الطريقة الصحيحة لتجفيف التعرف على  .6

وطرائق رص األعمال عملية الحرق األول والثاني التعرف على  .7
 .الطينية في الفرن 

 العمليةاملجاالت 
 العدد واالدوات داخل معمل الخزف

 الطينات
 الزخارف االسالمية

 باألصابعالتشكيل بالضغط 
 التشكيل بالحبال الطينية
 التشكيل بالشرائح الطينية
 التجفيف والحرق االول 

 الطالءات الزجاجية و الحرق الثاني
 التربية الفنية

 تصميم وحدة زخرفية

 الزخرفة االسالمية

 اللونياملنظور 
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أساليب تطبيق الطالءات الزجاجية على أعماله التعرف على  .8
 .الفخارية

 الفنية ةالتربي
  الطالبة على قواعد التصميم الزخرفيالتعرف على 

  قواعد املنظور   معرفة 

  الزخرفة االسالميةالتعرف على 

 كل ما تعلمته في املكس ميديا توظيف 

 املكس ميديا

 

 االثنين
62/26/6262  

   ل العالقات بطرق مختلفةيتمث ·

  العالقات دالة أو ال يدحدت ·

  قيم الدالة إيجاد  ·

  تميز املعادلة الخطية وتحدد املقطعين السيني والصادي ·

  ل املعادالت الخطية بيانيايتمث ·

  حل املعادالت بيانيا ·

ل معدل التغير في حل املسائل وتوجد ميل ااستعم ·
  املستقيم

  الدوال الخطية

  العالقات

  الدوال

 تمثيل املعادالت الخطية بيانيا

  حل املعادالت الخطية بيانيا

  وامليلمعدل التغير 

  تمثيل املعادالت في صيغة امليل واملقطع بيانيا

  املتتابعات الحسابية كدوال خطية

 املتباينات الخطية وأنظمة املعادالت

  حل املتباينات الخطية بالجمع والطرح
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كتابة معادلة املستقيم بصيغة امليل واملقطع الصادي  ·
  وتمثيلها بيانيا

  الحسابية املتتابعةالتعرف على  ·

 .حل املتباينات الخطية باستخدام خاصيتي الجمع والطرح ·

حل املتباينات الخطية باستخدام خاصيتي الضرب  ·
 . والقسمة

 .حل املتباينات الخطية بخطوات متعددة  ·

 .حل املتباينات الخطية باستعمال خاصية التوزيع  ·

 .حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بيانيا ·

حل نظام مكون من معادلتين خطيتين جبريا ) بالتعويض و  ·
 .الحذف( بالجمع والطرح

حل نظام مكون من معادلتين خطيتين جبريا ) بالتعويض و  ·
 .ضربالحذف( بال

  تحليل الدراسية املسحية ·

  ايجاد التباديل والتوافيق واستعمالها في حل املسائل ·

  ايجاد احتمال األحداث املستقلة والغير مستقلة ·

  حل املتباينات الخطية بالضرب والقسمة

  حل متباينات خطية بخطوات متعددة

  ن بيانياحل نظام مكون من معادلتين خطيتي

 حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالتعويض

  حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالحذف بالجمع والطرح

 حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالضرب

  اإلحصاء واالحتمال

  تصميم دراسة مسحية

  التباديل والتوافيق

  احتمال األحداث املستقلة

  احتمال األحداث املتنافية

  البرهان الرياض ي واملستقيمات املتوازية

 املسلمات والبراهين 

 البرهان الجبري 

 اثبات العالقات بين القطع املستقيمة 

 اثبات العالقات بين الزوايا 

 املستقيمات والقواطع 
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  ايجاد احتمال األحداث املتنافية والغير متنافية ·

 .التعرف على املسلمات والبراهين وتطبيقها في التمارين ·

األعداد الحقيقية في كتابة البرهان  تطبيق خصاتص ·
 .الجبري 

 .خصائص املساواة  لكتاية البراهين الهندسية استخدام  ·

 .كتابة براهين تتضمن جمع أطوال القطع املستقيمة ·

 .كتابة براهين تتضمن الزوايا املتكاملة واملتتامة ·

 .براهين تتضمن الزوايا املتطابقة والقائمة كنابة ·

لتي تنتج من مستقيمين متوازيين ز أزواج الزوايا ايتمي ·
 .وقاطع لهما

 .برهان نوازي مستقيمين باستعمال العالقات بين الزوابا ·

 ق نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث.يتطب ·

 ق نظرية الزاوية الخارجة للمثلثيتطب ·

 ق نتائج مجموع زوايا املثلثيتطب ·

 تطابق مثلثين باستعمال تعريف التطابق. اثبات ·

 الزوايا واملستقيمات املتوازية 

 اثبات توازي مستقيمين

 املثلثات والتطابق

 زوايا املثلث

 املتطابقةاملثلثات 

 اثبات تطابق املثلثات : ض ض ض، ض ز ض

 اثبات تطابق املثلثات : ز ض ز ،   ز ز ض 

 املثلثات املتطابقة الضلعين واملثلثات املتطابقة األضالع
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اثبات تطابق مثلثين مستعمال حاالت التطابق ض ض ض،  ·
 ض ز ض    ، ز ز ض ،  ز ض ز 

 تطبيق خصائص املثلثات متطابقة الضلعين ·

 تطبيق خصائص املثلثات متطابقة األضالع ·

 الثالثاء
 م62/26/6262

 

 تتبع تاريخ تطور الجدول الدوري وكيفية تنظيمه-
 الى مجموعات بناء على تشابه خصائصهاتصنيف العناصر -
اكتساب قدرا مناسبا من املعارف حول النقل وعمليات االيض في -

 الخلية
ادراك اهمية االنقسام الخلوي بنوعيه لنمو املخلوقات الحية -

 وتكاثرها
اكتساب قدرا مناسبا من املعارف حول الزلزال والبراكين واسبابها -

 ونتائجها

 وري للعناصرمقدمة في الجدول الد
 العناصر املثالية والعناصر االنتقالية
 النقل وعمليات االيض في الخلية

 انقسام الخلية وتكاثرها
 الزالزل 
 البراكين

 ) 242 – 22من صفحة )

 االربعاء
62/26/6262 

  النص املسموع واملقروء مضمون فهم. 
  والنثري تحليال أدبيا متضمنا تحديد تحليل النص الشعري

 .األفكار واألساليب والعالقات والصور الجمالية
 توظيف القواعد النحوية توظيفا سليما. 
 تصميم إعالن مع مراعاة عناصره األساسية. 

 :القواعد النحوية

 جميع دروس النحو في الكتاب املدرس ي

 :النصوص الشعرية

 266-222املدرس ي(قصيدة قيم عربية)الكتاب 

 النصوص النثرية
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 22-24موضوع اإلنسان وأسرار الكون)الكتاب املدرس ي(

 :اإلنتاج الكتابي

 )كتابة إعالن)املحتوى التعليمي الرقمي

 الخميس
02/26/6262 

 .الخصائص الطبيعية للبحرين التعرف على  -1
 .املوقع الفلكي والجغرافي ململكة البحرينالتعرف على  -2
 .مظاهر السطح في البحرينالتعرف على  -3
 .بين عناصر املناخ في فصل الصيف والشتاء في البحرين مقارنة  -4
املوارد املائية في البحرين واملشكالت التي تواجهها وكيفية  توضيح -5

 .التغلب عليها
 .هااملحافظة عليها وتنميت مصادر الطاقة في البحرين وكيفية بيان-6
 .أسباب ارتفاع النمو السكاني في البحرين استنتاج -7
 .مظاهر التقدم الصحي في البحرين ونتائجه بيان -8
 .جهود التنمية التعليمية في البحرين ونتائجهاالتعرف على  -9

 .املشاريع اإلسكانية وانعكاساتها على املجتمع البحريني بيان-10
الجهود التي قامت البحرين لتطوير قطاعاتها التعرف على -11

 .اإلنتاجية
الصناعات التصديرية وصناعة إحالل الواردات في  املقارنة بين  -12

 .مملكة البحرين

 املوقع واملساحة-1
 مظاهر السطح في البحرين-2
 املناخ-3
 املياه- 2املوارد الطبيعية-4
 النفط والغاز الطبيعي-6املوارد الطبيعية-5
 الخصائص السكانية-6
 الصحة-2البشرية التنمية -7
 التعليم-6التنمية البشرية -8
 اإلسكان-0التنمية البشرية -9

 التنمية االقتصادية-10
 القطاع الزراعي والحيواني وصيد األسماك-11
 واقع الصناعة في مملكة البحرين-12
 طرق املواصالت واالتصاالت-13
  القطاع املالي-14
 السياحة-15
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أوجه التطور والتنمية في قطاع املواصالت واالتصاالت  بيان-13
 .بمملكة البحرين

صات ور موقع البحرين الجغرافي في الزمني بين البالتعرف على -14
 .العاملية

اثر املقومات السياحية في تنشيط القطاعات االقتصادية  بيان -15
 .في مملكة البحرين

واقع التجارة الخارجية للبحرين وانعكاساتها على حركة  تحديد-16
 امليزان التجاري 

 .الخصائص البشرية لسكان البحرين بيان -17
التنمية البشرية في البحرين وأوجه التطور  مظاهر  استنتاج  -18
 .فيها

 .مظاهر التنمية االقتصادية في البحرين وإنجازاتها توضيح-19

 التجارة الخارجية-16



 وامتحانات بيسر
 
 

 

 
 رؤية المدرسة: عالي .. جودةٌ وإنجاز .. قيٌم وارتقاء .. ريادةٌ وانتماء ..

 

 

  

 مدرسة عايل اإلعدادية للبنات

 

 http://shorturl.at/iHRTZ)

 Teams 

  

  

  

 (Submit) 

 

 

 

  

 

 

   

 


