
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                           

         

                  https://www.almanahj.com/sa/7math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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........اإلدارة العامة للتعليم ............  

....مدرسة: ............................  
 

 

 
 
 

 
 الفصل الدراسي األول

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

تقواه وهللا  ، وتنمية محبة اوتصرفاته اوجعلها ضابطة لسلوكه طالبةتمكين العقيدة اإلسالمية في نفس ال .1
  . اوخشيته في قلبه

لثقافة ساسية لاأل المبادئلم باألصول العامة و ت، حتى  السنه بالخبرات والمعارف المالئمة طالبةتزويد ال .2
  . والعلوم

  . للبحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي طالبةتشويق ال .3

  . بالتوجيه والتهذيب وتعهدها طالبةتنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى ال .4

حّمل تبعة وتيسودها اإلخاء والتعاون وتقدير ال على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي طالبةتربية ال .5
  . المسؤولية

  . اوتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمره اووطنه اعلىخدمة مجتمعه طالبةتدريب ال .6

 المجدوالعزة  نتمي إليها واستئناف السير في طريقتالمسلمة التي  االستعادة أمجاد أمتهطالبةحفز همة ال .7

 . امجتمعهو ادينهفي القراءة المفيدة واستثمار فراغه فياألعمال النافعة ل ااالنتفاع بوقته طالبةتعويد ال .8

 ةيلالدخ دئالمباواجه اإلشاعات المضللةوالمذاهب الهدامة و تكيف  اعرف بقدر سنهتل طالبةتقوية وعي ال .9

 . لما يلي هذه المرحلةمن مراحل الحياة طالبةإعداد ال .10

 

 

 

 
 
 
 

  المتوسطةالمتوسطةاألهداف العامة للمرحلة األهداف العامة للمرحلة 



 

 

 
 
 

 

األعداد والعمليات عليها والجبر  (1
وتوظيفهفي فهم التناسب :والهندسة

 .تطبيقات مختلفة

إيجاد مساحة :القياس والهندسة والجبر (2
 .السطح والحجم ألشكالثالثية األبعاد

فهم : األعداد والعمليات عليها والجبر (3
العمليات على األعدادالصحيحة، وحل 

 .المعادالت الخطية

 ياتالرياض طرقًا جديدة لحّل المسألة، وتفهم لغة طالبةال تعلمت، ةدراسالوفي أثناء  (4

 .الرياضي اهالذهنية وتفكير اهنّمي قدراتت، وحل المسألة أدوات طالبةال ستعملت (5

 

 

  

  الرياضياتالرياضياتاألهداف العامة لمادةاألهداف العامة لمادة



 

 

 
 
 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم رياضيات المــــادة متوسطاالول الصف

      التاريخ الجبر والدوال  الدرسالدرس

 ملخص الوحدة
استرتيجية حل –رتيب العمليات ت -القوى واألس –الخطوات األربع لحل المسألة 

 –المعادالت  –المتغيرات والعبارات الجبرية  –المسألة  التخمين والتحقق
 الالمعادالت والدو -الخصائص

      الحصة

  الفترة الزمنية

 : تحديد نتائج التعلم المرغوبة1الخطوة

 الباقية( اإلفهاماألفكار الكبرى ) األهداف الرئيسية

 أن :على طالبةقادرةفي نهاية هذه الوحدة يكون ال
 . الفرق بين القوى واألس تذكر( 2على الخطوات األربع لحل المسألة .      تتعرف (1

العبارات الجبرية و( يفرق بين المتغيرات 4كيفية ترتيب العمليات .                        تدرك (2
. 

 خصائص .المقصود بال تفهم( 6على حل المعادالت .                            تتدرب( 5     
 لمعادالت والدوال.امسائل على  تحل( 8المعادالت من الدوال .                            تميز( 7     

 الفكرة الكبرى:
 .الرموزالقدرة على تمثيل العالقات بصيغ عددية ولغوية وهندسية وباستعمال * 
 ستعمال الخطوات األربع .حل المسائل با -المتعلمون : تفهمس

 يات استعمال القوى وكيفية حساب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمل -
 يفية ايجاد قيم عبارات جبرية بسيطة.ك -. 

 طريقة كتابة معادالت وحلها ذهنيا. -

نصر المحايد استعمال خصائص اإلبدال والتجميع والتوزيع وخاصية  الع -
 كيفية إنشاء جدول دالة وكتابة معادلة. –ألحل مسائل.  

 
 

  بعد تعلم الوحدة ؟بعد تعلم الوحدة ؟  المتعلماتالمتعلماتالمعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها 
 : على ستكون المتعلمات قادرات : ستعرف المتعلمات األسئلة األساسية:

 :ما هي الخطوات األربع لحل المسألة ؟ س

 العوامل ؟ -األس  -المفردات التالية ) القوى: ما الفرق بين  س

 ( وعلل كل خطوة؟3-12+)5: أحسب مايلي مع التعليل )  س

 –العبارية الجبرية –الجبر  –: ما المقصود بـ ) المتغير  س
 المعامل( .

 +ن  ؟14= 18: حل المعادلة ذهنيا  س

 : كيف تنشىء دالة وتكتب معادلة ؟ .س 

   الخطوات األربع لحل المسألة. 

 لقوى واألس .ا 

 .ترتيب العمليات 

 . المتغيرات  والعبارات الجبرية 

         . المعادالت والدوال. –الخصائص 

 
 

 . طريقة حل المسائل بالخطوات األربع 

 استعمال القوى واألس  في حساب القيمة العددية لعدد 
 ما.

 كيفية ايجاد قيم عبارات جبرية بسيطة . 

 واجتياز اختبار الفصل .حل مسائل على الفصل كامال  

ه كيفية إنشاء جدول دالة وكتابة معادل وحل مسائل علي 
. 

استعمال خصائص اإلبدال والتجميع والتوزيع لحل  
 المسائل.

 


