
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف المهارات األساسية للرياضيات في التعليم العام لجميع المراحل

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ ملفات ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

الملف المهارات األساسية للرياضيات في التعليم العام لجميع المراحل

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ ملفات ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب ملفات والمادة رياضيات في الفصل األول

قالب مقترح لبناء اختبار رياضيات  1

الفاقد التعليمي: مهارات واختبارات تشخيصية  2

خطة معالجة المفاهيم األساسية  3

كشف درجات أعمال السنة للمرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة 4

الفاقد التعليمي لكل المراحل ومقترحات لترميم الفاقد 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية

 ون التعليمية الشؤ
 ف الرتبوي راإدارة اإلش

ESG 

 م الرياضياتقس

 

التنمية الذاتية  بروح الفريق العمل  العدل  اإلتقان  قيمنا: املواطنة
 املسؤولية االجتماعية 

رسالتنا: تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية وفق معايري عاملية 
 مبشاركة جمتمعية

 ناء جيل مبدعرؤيتنا: الريادة لب
 

 
 

1ة الصفح  

 

 

 
 
 

 
 

 الرياضيات ملادةاملهارات األساسية 
 م العاميف التعلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م2019-هـ 1441



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية

 ون التعليمية الشؤ
 ف الرتبوي راإدارة اإلش

ESG 

 م الرياضياتقس

 

التنمية الذاتية  بروح الفريق العمل  العدل  اإلتقان  قيمنا: املواطنة
 املسؤولية االجتماعية 

رسالتنا: تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية وفق معايري عاملية 
 مبشاركة جمتمعية

 ناء جيل مبدعرؤيتنا: الريادة لب
 

 
 

2ة الصفح  

 
 لعليا( االصفوف األولية والصفوف )املرحلة االبتدائية الرياضيات يف  ملادةاملهارات األساسية 

 
 الصف األول االبتدائي

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 د أمناط األشياء وتوسيعها وإنشاؤها.ديحت 1 األول
 ( وقراءهتا وكتابتها ومتييزها باستعمال أشياء ملموسة ورسوم توضيحية.20عد األعداد ضمن العدد ) 2
 بها باستعمال خط األعداد.( وترتي20مقارنة األعداد ضمن العدد ) 3
 . ( أفقيا ورأسيا12مع ضمن العدد )قائق اجلكتابة حو ،كتابة مجل اجلمع باستعمال إشاريت اجلمع واملساواة  4
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. على اجلمع باستعمالحل مسائل رياضية  5

 . ( أفقيا ورأسيا12ضمن العدد ) طرححقائق ال كتابةو  ،يت الطرح واملساواة كتابة مجل الطرح باستعمال إشار 6 الثاين
 (.100حىت )العد بالعشرات  7

 ( باستعمال الرموز )>، <، =( وترتيبها. 100مقارنة األعداد ضمن ) 8
 بالترتيب على لوحة املئة وقراءهتا وكتابتها بطرق خمتلفة.  100اىل 1عد األعداد من  9

 باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.  اجلمع والطرحعلى ل رياضية حل مسائ 10
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 لعليا( االصفوف األولية والصفوف )املرحلة االبتدائية الرياضيات يف  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 االبتدائي ثانيالصف ال

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 100املزنلية لألعداد حىت القيمة حتديد  1 األول
 حة املئة. ووينها بالعد القفزي على لحتديد األمناط ووصفها وتك 2
 رقمني على األكثر. مجع وطرح أعداد مكونة من   3
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.  على اجلمع والطرح باستعمال حل مسائل رياضية  4

للحكم على ريال( لتحديد قيمتها و 50،رياالت  10رياالت،  5جمموعة من األوراق النقدية ذات الفئات )ريال،  عد 5 الثاين
 ( ريال. 100)، ولتكوين إمكانية شراء شيء ما

قراءة الساعة )بالساعات الكاملة، بنصف الساعة، بربع الساعة، ألقرب مخس دقائق( وكتابة الوقت الذي تشري إليه  6
 .الساعة

 ومقارنتها وترتيبها.   وكتابتها  األلفقراءة األعداد ضمن  7
 أرقام على األكثر.  ثالثة أعداد مكونة من  وطرحمجع  9

 ( وقراءهتا وكتابتها. 12متثيل كسور الوحدة )املقامات أقل أو تساوي  10
 باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. على الضرب والقسمة حل مسائل رياضية  11
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 الصفوف األولية والصفوف العليا( ) رحلة االبتدائيةالرياضيات يف امل ةادملاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 االبتدائيثالث الصف ال

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 حتليلية(. -لفظية -بطرق خمتلفة )قياسية قراءة األعداد ضمن عشرات األلوف وكتابتها  1 األول
 لوف وترتيبها  مقارنة األعداد ضمن عشرات األ 2
 . ثالثة أرقام على األكثرونة من مجع وطرح أعداد مك 3
 (.10،  9،  8، 7، 6، 5، 4، 3 ،2، 1)إجياد ناتج الضرب يف الصفر واألعداد  4
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.  على اجلمع والطرح باستعمال حل مسائل رياضية  5

 (. 10،  9،  8، 7، 6 ،5، 4، 3 ،2، 1)ى األعداد القسمة عل إجياد ناتج 6 الثاين
 كتابة الكسور )كأجزاء من الكل، كأجزاء من جمموعة( وقراءهتا.  7

 إجياد الكسور املتكافئة.  8
 مقارنة الكسور وترتيبها.  9

 خلطوات األربع. باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اعلى الضرب والقسمة حل مسائل رياضية  10
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 لعليا(االصفوف األولية والصفوف )املرحلة االبتدائية الرياضيات يف  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 ائياالبتد رابعالصف ال

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 ا. ومقارنتها وترتيبه قراءة األعداد ضمن املاليني وكتابتها 1 األول
 . تقريب األعداد ضمن املاليني 2
 مجع وطرح أعداد مكونة من عدة أرقام. 3
 متثيل )اجلمل، العبارات( العددية للجمع والطرح وكتابتها.  4
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.  على مجع وطرح األعداد الكلية باستعمالرياضية  حل مسائل 5

 اتج اجلمع والطرح والضرب والقسمة. ر نوتقدي 6 الثاين
 استعمال األزواج املرتبة وتسميتها. بإجياد النقاط على املستوى االحداثي   7
 ألشكال الثالثية األبعاد وخمططاهتا وتصنيفها.وصف األشكال الثنائية األبعاد وا 8
 . ومقارنتها وترتيبها ط األعداد وكتابتها ومتثيلها على خوالكسور العشرية قراءة الكسور االعتيادية  9

 تقريب الكسور العشرية   10
 باع اخلطوات األربع. باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع ات على مجع وطرح كسرين عشريني  حل مسائل رياضية  11
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 العليا( لية والصفوفالصفوف األو)الرياضيات يف املرحلة االبتدائية  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 اخلامس االبتدائيالصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 ومقارنتها وترتيبها.وكتابتها والكسور العشرية  قراءة األعداد ضمن الباليني  1 األول
 كتابة عبارات )اجلمع والطرح والضرب والقسمة( اجلربية وإجياد قيمها. 2
 مال ترتيب العمليات.رة عددية باستعإجياد قيمة عبا 3
 كتابة الكسر غري الفعلي بصورة عدد كسري والعكس. 4
 مجع الكسور العشرية وطرحها   5
استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات  باستعمال األعداد الكليةضرب وقسمة على  حل مسائل رياضية  6

 األربع.
 .عدد قواسم ومضاعفات ، وحتديد واألعداد غري األولية حتديد األعداد األولية 7 الثاين

لزمن  بني وحدات الزمن ومجع وحدات االتحويل والسعة(،  -الكتلة  -لقياس )الطول  التحويل بني الوحدات املترية 8
 وطرحها.

 رسم صورة شكل بـ )االنسحاب، االنعكاس، الدوران( على املستوى اإلحداثي. 9
 وحجم املنشور.  مساحة وحميط )املستطيل، املربع(وحميط مضلع، إجياد  10
 باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. على مجع وطرح الكسور حل مسائل رياضية  11
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  لعليا(االصفوف األولية والصفوف )املرحلة االبتدائية الرياضيات يف  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 الصف السادس االبتدائي

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 أكثر. املضاعف املشترك األصغر لعددين أو لعددين أو أكثر، وإجياد القاسم املشترك األكرب  1 األول
 متثيل البيانات بـ )األعمدة، اخلطوط، النقاط( وحتليلها. 2

 وسيط، املنوال، املدى( ملجموعة من البيانات.ال إجياد وتفسري )املتوسط احلسايب،  3
 التحويل بني الوحدات ضمن النظام املتري.  4
استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع   باستعمالعلى مجع وطرح وضرب وقسمة الكسور العشرية  حل مسائل رياضية 5

 اخلطوات األربع. 
 حل التناسب.، ور تناسب كميتان باواخت، بصورة كسرية  النسبة واملعدل كتابة  6 الثاين

 والعكس. أو إىل كسور عشرية حتويل النسب املئوية إىل كسور اعتيادية  7
 إجياد احتمال حادثة بسيطة وتفسريه. 8
 ، وتصنيف العالقات بني الزوايا وتطبيقها.تقدير قياس الزوايا وقياسها ورمسها  9

 ، وحجم املنشور الرباعي.الع، املثلث، سطح املنشور الرباعي(ضمساحة )متوازي األإجياد حميط الدائرة، و 10
باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات  على مجع وطرح وضرب وقسمة الكسور  حل مسائل رياضية  11

 األربع.
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 املتوسطةالرياضيات يف املرحلة  ملادةاملهارات األساسية 

 
 توسطاألول املالصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م لدراسيالفصل ا

 قراءة األعداد الصحيحة وكتابتها وإجياد القيمة املطلقة لعدد ما. 1 األول

 مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها. 2
 مجع وطرح وضرب وقسمة األعداد الصحيحة. 3
  - ذات اخلطوة الواحدة )واحد مبتغري   خطيةمعادالت  ، وحل تكتابة العبارات واجلمل اللفظية بعبارات جربية ومعادال 4

 .(ذات خطوتني
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. باستعمال   حل مسائل رياضية 5

 .إجياد النسبة املئوية والتناسب املئوي  6 الثاين
 واملدى.  البيانات باستعمال املتوسط احلسايب، والوسيط، واملنوال،وصف  7
 والقطاعات الدائرية.  باستعمال التمثيل باألعمدة واملدرج التكراري  رض البيانات وحتليلها )تفسريها(ع 8
 إجياد فضاء العينة، واحتمال وقوع حادثة وعدد النواتج املمكنة.  9

 د قيمة زاوية جمهولة.تكاملة، وإجيااملتقابلة بالرأس والزوايا املتجاورة والزوايا املتتامة والزوايا امل ا الزواي حتديد 10
 وإجياد طول جمهول يف شكلني متشاهبني.  ،(الرباعيةاألشكال -املثلثات ) املضلع، وتصنيفوصف  11
 ومساحة األشكال الرباعية، ومساحة األشكال املركبة.  املثلث،ومساحة ، إجياد حميط ومساحة الدائرة  12
 مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.يجيات ومهارات حل مسائل رياضية باستعمال استرات 13
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 املتوسطةالرياضيات يف املرحلة  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 الثاني املتوسطالصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 مقارنة األعداد النسبية وترتيبها.  1 األول
 عداد النسبية.ضرب وقسمة ومجع وطرح األ 2
 احلقيقة وتصنيفها. وصف األعداد يف نظام األعداد  3
 يف مثلث قائم الزاوية باستعمال نظرية فيثاغورس.إجياد الطول املجهول  4
 .ر واملعدل الثابت للتغيّرإجياد معدالت التغيّ 5
 فيها.حتديد املضلعات املتشاهبة واملضلعات املتطابقة وإجياد القياسات الناقصة  6
 تكبري شكل أو تصغريه. ناجتة عنرسم صورة  7
 ت ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.استراتيجيا باستعمال   حل مسائل رياضية 8

 املخروط( وإجياد مساحة سطحها وحجمها. -اهلرم-األسطوانة-وصف األشكال الثالثية األبعاد )املنشور   9 الثاين
 بسيطة بأعداد نسبية. نات خطيةحل معادالت ومتباي و ثيلها،ومتكتابة املتباينات  10
 إجياد ميل املستقيم.بيانيا، و متثيل الدوال اخلطية 11

 مقاييس التشتت ملجموعة من البيانات، ومتثيل البيانات بالساق والورقة وتفسريها. إجياد  12

، والتنبؤ باحلوادث باستعمال االحتمال النظري  التجريب إجياد احتمال احلوادث املركبة، االحتمال النظري، االحتمال  13
 والتناسب.

 مال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع.حل مسائل رياضية باستع 14
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10ة الصفح  

 
 املتوسطةالرياضيات يف املرحلة  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 املتوسط لثالثاالصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م الفصل الدراسي

 القيمة املطلقة( جرييًا وبيانيًا. تتضمن -املتعددة اخلطوات-حل املعادالت اخلطية )ذات اخلطوة الواحدة  1 األول
 وصف املتتابعات احلسابية ومتثيلها بدوال خطية.  2
 كتابة املعادالت اخلطية بصيغها املختلفة ومتثيلها بيانيًا. 3
 مار بنقطة معلومة ويوازي أو يعامد مستقيمًا معلومًا.  ماملستقيم، وكتابة معادلة مستقي إجياد ميل 4
 تتضمن القيمة املطلقة( جرييًا وبيانيًا.-املتعددة اخلطوات-ت اخلطية )ذات اخلطوة الواحدة حل املتباينا 5
 باحلذف(. -بالتعويض-بيانيًا )حل نظام معادلتني خطيتني  6
 استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. باستعمال   ضيةحل مسائل ريا 7

، وقسمة وحيدات احلد،  كثرية حدود بالصورة القياسية وإجياد درجتها ، كتابة احلد توحيداعبارات تتضمن تبسيط  8 الثاين
 ومجع وطرح وضرب كثريات احلدود.

باستعمال الفرق   ل الفرق بني مربعني، وحل املعادالت التربيعيةحتليل وحيدات احلد، وحتليل ثالثيات احلدود، وحتلي 9
ة، وحل املعادالت التربيعية بيانيًا، وبإكمال املربع وباستعمال القانون بني مربعني وحل معادالت تتضمن مربعات كامل

 العام.

 ية. تبسيط العبارات اجلذرية، ومجع وطرح وضرب العبارات اجلذرية، وحل املعادالت اجلذر 10
 إجياد املسافة بني نقطتني ونقطة املنتصف بينهما يف املستوى اإلحداثي.  11
 ية للزوايا، وحل املثلثات باستعمال حساب املثلثات. إجياد النسب املثلث 12
 حل مسائل من واقع احلياة على التباديل والتوافيق، وإجياد احتمال احلوادث املركبة.  13
الدراسة املسحية باستعمال مقاييس الزنعة املركزية ومقاييس التشتت واالحنراف املتوسط والتباين  حتليل وتقومي نتائج  14

 املعياري. واالحنراف
 حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع اخلطوات األربع. 15
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11ة الصفح  

 
 الثانويةالرياضيات يف املرحلة  ملادةاملهارات األساسية 

 
 )الربنامج املشرتك( الثانوياألول الصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م املستوى 
 تعيني قيم الصواب لعبارة الوصل ولعبارة الفصل ومتثيلها باستعمال أشكال فن.  1 األول

 حتديد قيم الصواب لعبارة شرطية أو عكسها ومعكوسها واملعاكس اإلجيايب.  2
 التربير املنطقي أو التربير االستنتاجي )قانون الفصل املنطقي وقانون القياس املنطقي(.  ية باستعمالرياضاثبات صحة عبارات  3
ة براهني تتضمن مجع القطع املستقيمة أو تطابق قطع مستقيمة أو زوايا متتامة متكاملة وزوايا متطابقة قائمة باستعمال كتاب 4

 برهان هندسي(. -برهان ذي عمودين  -)برهان حر
 تفسري عالقات هندسية تتضمن املستقيمات املتوازية واملستقيمات املتعامدة باستعمال ميل املستقيم.  5
 . AASوالنظرية  ASAاملسلمة و SASواملسلمة  SSSباستعمال املسلمة   املثلثات تطابق إثبات 6

 اهلا.تعمإجياد جمموع قياسات كل من الزوايا الداخلية واخلارجية ملضلع واس 1 الثاين
 شبه املنحرف وشكل الطائرة الورقية(.--املربع -املعني -املستطيل-مقارنة األشكال الرباعية )متوازي االضالع 2
 حل مسائل تتضمن أشكاالً متشاهبة باستعمال النسبة والتناسب. 3
 أشكال باالنعكاس أو االنسحاب أو الدوران أو التمدد وأمسيها.  رسم صور 4

أحدمها انعكاس أو انعكاسني حول مستقيمني متوازيني  هندسيني ) هندسي ناجتة عن تركيب حتويليني لشك صورة  ارسم 5
 وحول مستقيمني متقاطعني(. 

 إجياد قياسات الزوايا املركزية واملركزية واملحيطية  6
 . التربير التناسب  الدائرة باستعمال إجياد مساحة القطاعات الدائرية وأطوال األقواس يف  7
 إجياد معادلة دائرة باستعمال )مركزها ونصف قطرها أو مركزها ونقطة عليها أو نقطتني(.  8
 يف املستوى اإلحداثي. متثيل الدائرة بيانيا 9
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12ة الصفح  

 
 الثانويةالرياضيات يف املرحلة  ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 (العلوم الطبيعية مسارالثاني الثانوي )الصف 

 
 املهارات األساسية املستهدفة  م وى املست

اخلطية املتباينات  ، ومتثيلبيانيالقة( ومتثيلها القيمة املط -الدرجية -اخلطية -كتابة الدوال )املتعددة التعريف 1 الثالث
  .بيانيا القيمة املطلقة متباينات و

   حل نظام متباينات خطية بيانيا. 2
   الة ضمن منطقة معينة.جياد القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدإ 3
   باستعمال الربجمة اخلطية.  األمثل ملسائلاحلل  جياد إ 4
   .حل أنظمة من املعادالت باستعمال املصفوفات 5
  إجراء العمليات على األعداد املركبة. 6
  حل معادالت تربيعية باستعمال القانون العام. 7
والفرق   لتني إجياد جمموع دا، ووطرح وضرب وقسمة كثريات احلدود ضرب وحيدات احلد وعبارات تتضمن قوى ومجع  8

   هبما وقسمتهما وتركيبها.ربينهما وحاصل ض
   إجياد أصفار دالة كثرية احلدود. 9

  زها.يومتي إجياد العالقة العكسية والدالة العكسية 10
 . ةاأللة احلاسب تقريب قيم اجلذور باستعمال، وتبسيط العبارات اجلذرية 11

 . متثيل دوال نسبية هلا خطوط تقارب رأسية وأفقية وهلا نقاط انفصال بيانيا 1 ابعالر
 ومسائل التغيُر العكسي والتغيُر املركب وحلها.  املشترك،متييز مسائل التغيُر الطر دي والتغيري  2
   . حل معادالت ومتباينات نسبية 3
   وجمموع حدود هندسية منتهية وغري منتهية. منتهية،حدود متتابعة حسابية  جمموع إجياد  4
  . ية ذات احلدينإجياد مفكوك القوى باستعمال نظر 5

  باستعمال االستقراء الرياضي. رياضية  برهان مجل 6
   حة. الطول واملسا، وإجياد االحتمال اهلندسي باستعمال والتوفيقإجياد االحتماالت باستعمال التباديل   7
   ممة. املت  واحلادثةت احلوادث املستقلة واحلوادث غري املستقلة واحلوادث املتنافية الإجياد احتما 8
   القائم الزاوية. للمثلث املثلثية النسب باستعمال مسائل حل 9

   .التمام جيوب وقانون اجليوب  قانون باستعمال  مثلث حل 10
  متثيل دوال مثلثية بيانيا. 11
 وال املثلثية العكسية.لدحل معادالت باستعمال ا 12
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13ة الصفح  

 
 الثانويةملرحلة الرياضيات يف ا ملادةاملهارات األساسية يتبع/ 

 
 (العلوم الطبيعية مسارالثانوي ) لثالثاالصف 

 
 ملستهدفة املهارات األساسية ا م املستوى 

  بياين.الومقطعها وأصفارها باستعمال التمثيل تقدير قيم الدالة وإجياد جماهلا ومداها  1 سمااخل

متناقصة( وحتديد القيم  ثابتة، متزايدة،) الفترات اليت تكون فيها الدالة، و والفردية الزوجية الدوال  حتديد 2
   العظمى والصغرى هلا. 

   وتطبيق نظرية القيمة املتوسطة على الدوال املتصلة. باستعمال النهايات دالة اتصال التحقق من  3
   .وبيانيا العكسية جربيا  ةالدال إجياد ، والدوال تركيب للدالة،  إجياد متوسط معدّل التغري 4
  .وال األسية واللوغاريتمية بيانيامتثيل الد 5
   حل معادالت ومتباينات أسية ولوغاريتمية. 6
   إثبات صحة املتطابقات املثلثية. 7
   املثلثية. تطابقات امل باستعمال ونصفها  الزاوية وضعف  بينهما والفرق  زاويتني جمموع إجياد  8
  ت املثلثية.حل معادالت مثلثية، ومتييز احللول الدخيلة للمعادال 9

  .والقطوع الزائدة وأمثلها بيانيا  الناقصة،حتليل معادالت القطوع املكافئة والدوائر، والقطوع  10
  والزائدة. والناقصة املتكافئة القطوع معادالت كتابة  11
 وع املخروطية باستعمال معادالهتا. قط حتديد نوع ال 12

  ثيلها يف األنظمة اإلحداثية الثنائية والثالثية األبعاد.إجراء العمليات على املتجهات ومت 1 السادس
االجتاهي  والضرب ية والثالثية األبعاد، إجياد الضرب الداخلي والزاوية بني متجهني يف األنظمة اإلحداثية الثنائ 2

   .اءملتجهني يف الفض
  .الثالثي القياسي  الضرب باستعمال السطوح  متوازيات حجوم إجياد  3
 انيا.بيواملعادالت القطبية البسيطة  ة اإلحداثيات القطبينقاط ثيل مت 4
 . وبالعكس ىل القطبيةالديكارتية إ التحويل من اإلحداثيات واملعادالت 5
 ة الديكارتية والتحويل بينهما. وركتابة األعداد املركبة على الصورة القطبية والص 6
 ييس الزنعة املركزية ومقاييس التشتت. مقارنة جمموعات من البيانات باستعمال مقا 7
وباستعمال   التجريب، باستعمال القانون االحتماالت املشروطة باستعمال اجلداول التوافقية، وإجياد االحتماالت  إجياد  8

 ين. دجتربة ذات احلدين أو توزيع ذات احل
 د املاالهناية.دوال كثريات احلدود والدوال النسبية عند قيم حمددة وعن إجياد هنايات 9

 معدالت التغري اللحظية، ومشتقات دوال كثريات احلدود وحساب قيمها. إجياد  10
 املحدد. التكامل باستعمال دالة منحن  حتت املساحة إجياد  11
 والتكامل.  يف التفاضلاألساسية لتكامل املحدد باستعمال النظرية ا األصلية، وإجياد  الدالة إجياد  12

 
 ومشرفات الرياضيات مبكاتب التعليم الرياضيات باإلدارةرئيسة قسم 


