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  اتـــــــداد والعمليــــــــــاألع

يفهم األعداد وطرق متثيلها 
بني داد ووالعالقات بني األع

  األنظمة العددية

 .يعد بفهم مجموعة من األشياء •

 .يستخدم نماذج مختلفة لفهم القيمة المنزلية ونظام العد العشري •

 .يفهم األعداد الكلية واألعداد الترتيبية •

 .يستخدم ويمثل األعداد الكلية ويقارنها ويربطها ببعض •

 .ج حسيةيربط األعداد بألفاظها اللغوية وكمياتها باستخدام نماذ •

  .النصف، والثلث، والربع: يفهم ويمثل الكسور الشائعة مثل •

يفهم بنية القيمة المنزلية ونظام العد العشري، ويكون قادراً على تمثيل  •

 .ومقارنة األعداد الكلية والكسور العشرية

يتعرف التمثيالت المتكافئة للعدد نفسه ويولّدها عن طريق تحليل  •

 .وتركيب األعداد

ر كأجزاء من الكل، أو كأجزاء من مجموعة، أو كمواقع يفهم الكسو •

 .على خط األعداد، أو كأجزاء من األعداد الكلية

 .يستخدم النماذج والصيغ المتكافئة للحكم على مقدار الكسر •

 يتعرف ويولّد صيغاً متكافئة لكسور وكسور عشرية ونسب مئوية  •

 .مشهورة

 .وتطبيقات مألوفةيستكشف األعداد السالبة من خالل خط األعداد  •

  . يصف أصنافاً من األعداد وفق خصائصها، كطبيعة عواملها •

يفهم العمليات وعالقتها 
  ببعض البعض

 .يفهم عمليتي جمع وطرح األعداد الكلية وعالقتهما ببعض •

 .يفهم أثر جمع وطرح األعداد الكلية •

يفهم حاالت ناتجة عن ضرب أو قسمة، مثل تقسيم أشياء إلى  •

  .وية أو التوزيع بالتساويمجموعات متسا

 .يفهم معاني مختلفة لعمليتي الضرب والقسمة •

 .يفهم أثر ضرب وقسمة األعداد الكلية •

) أن القسمة عكس الضرب: مثل(يحدد ويستخدم العالقات بين العمليات  •

 .لحل المسائل

خاصية توزيع الضرب على : يفهم ويستخدم خواص العمليات، مثل •

  . الجمع

 در مبعقوليةحيسب بفاعلية ويق
يفهم ويستخدم استراتيجيات لحساب األعداد الكلية مع التركيز على  •

 .الجمع والطرح

 للضرب والقسمة، ويستخدمها في يتعامل بفاعلية مع أزواج عددية •

 .٥٠×٣٠: الحساب الذهني لمسائل مثل
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 .يعرض بسالسة أزواجاً من األعداد بالجمع والطرح •

أشياء محسوسة، حساب : يستخدم طرقاً مختلفة وأدوات للحساب، تشمل •

  . ذهني، تقدير، كتابة، آالت حاسبة

 .يتعامل بفاعلية مع جمع وطرح وضرب وقسمة األعداد الكلية •

يفهم ويستخدم استراتيجيات لتقدير نواتج العمليات الحسابية في األعداد  •

 .الكلية، ويحكم على معقولية النواتج

العمليات الحسابية في الكسور يفهم ويستخدم استراتيجيات لتقدير نواتج  •

 .والكسور العشرية في حاالت مناسبة لخبرة الطالب

يستخدم نماذج محسوسة وأشكال مكافئة في جمع وطرح كسور وكور  •

 .عشرية مألوفة

يختار ويستخدم طرقاً وأدوات مناسبة إلجراء العمليات الحسابية على  •

كتابة، وفق سياق التقدير، اآلالت الحاسبة، ال: األعداد الكلية، تشمل

 .وطبيعة العملية الحسابية

  

  اجلبــــــــــــــــر

يفهم األمناط والعالقات 
  والدوال

 .يرتب ويصنف أشياء من خالل الكبر، العدد، وخصائص أخرى •

يتعرف ويصف ويوسع أنماطاً مثل متتابعات أصوات وأشكال، أو  •

 .أنماط عددية بسيطة، ويمثلها بنماذج مختلفة

  .ة توليد أنماط متكررة وأخرى ممتدةيحلل كيفي •

 .يصف ويوسع ويعمم أنماطاً هندسية وعددية •

  . يمثل ويحلل أنماطاً ودواالً باستخدام الكلمات والجداول والرسومات •

  وبىناًيعرض وحيلل أوضاع
 رياضية باستخدام رموز جربية

التجميع باستخدام أرقام : يمثل قوانين عامة وخواص العمليات مثل •

 .ةمحدد

  . يمثل باأللفاظ والصور لفهم عبارات رمزية معروفة •

يحدد خصائص العمليات كاإلبدال والتجميع والتوزيع ويستخدمها  •

 .إلجراء العمليات الحسابية على األعداد الكلية

 .يمثّل المتغير ككمية مجهولة باستخدام حرف أو رمز •

  .يعبر عن العالقات الرياضية باستخدام المعادالت •

مناذج رياضية لتمثيل يستخدم 
  وفهم العالقات الكمية

ينمذج أوضاعاً تتضمن جمع وطرح األعداد الكلية، باستخدام أشياء  •

  .محسوسة وصور ورموز

ينمذج مسائل باستخدام أشياء محسوسة، ويستخدم التمثيل كالرسوم  •

  .والجداول والمعادالت للوصول إلى نتائج



 مصفوفة المدى والتتابع لمادة الرياضيات

 ٥

  )٦-٤الصفوف (كفايات املرحلة االبتدائية العليا   )٣-١الصفوف (كفايات املرحلة االبتدائية األولية   الكفاية الرئيسة

  حيلل التغري يف سياقات خمتلفة
 .زيادة أطوال الطالب: ر النوعي، مثليصف التغي •

زيادة أطوال الطالب بمقدر خمسة : يصف التغير الكمي، مثل •

  .سنتيمترات كل عام

 .يتحقق من أثر التغير في متغير على التغير في متغير آخر •

  .يحدد ويصف أوضاع تتضمن ثوابت أو متغيرات ويقارن بينها •

  اهلندســــــــة

حيلل صفات وخصائص 
سمات هندسية، أشكال وجم

ويطور براهني رياضية حول 
  العالقات اهلندسية

 .يتعرف ويسمي ويبني ويرسم ويقارن ويصنف أشكاال ومجسمات •

 .يصف خصائص وأجزاء أشكال ومجسمات •

  يستكشف ويتوقع نتائج جمع أو فصل أشكال ومجسمات •

 .يحدد ويقارن ويحلل خصائص أشكال ومجسمات ويصفها لفظياً •

جسمات وفق خصائصها ويطور تعريفات ألصناف يصنف األشكال والم •

 .األشكال كالمثلثات واألهرام

 .يتحقق ويصف ويعلل نتائج تجزئة وتركيب وتحويل األشكال •

 .يستكشف التطابق والتشابه •

يقدم ويختبر حدساً رياضياً حول الصفات الهندسية والعالقات، ويطور  •

  . عبارات منطقية للوصول إلى نتائج

ف عالقات  ويصاًحيدد موقع
مكانية باستخدام هندسة 
 اإلحداثية وأنظمة متثيل أخرى

 .يصف، ويسمي مواقع في الفضاء •

 .يصف ويسمي اتجاهاً ومسافة في الفضاء •

في األنظمة " قريبا من"يجد ويسمي موقعاً باستخدام عالقات بسيطة مثل  •

  .اإلحداثية كالخرائط

 . الهندسيةيصف موقع وحركة باستخدام اللغة المألوفة والمفردات •

 .يستخدم النظام اإلحداثي لتحديد مواقع ووصف مسارات •

يجد المسافة بين نقطتين على خطوط أفقية أو رأسية في النظام  •

  .اإلحداثي

جيري حتويالت ويستخدم 
التماثل لتحليل أوضاع 

  رياضية

 .يتعرف ويجري انسحاباً وانعكاساً ودوراناً •

  .يتعرف ويكون أشكاالً متماثلة •

 .صف نتائج انسحاب وانعكاس ودوران ألشكاليتنبأ وي •

 .يصف حركة أو مجموعة حركات التي تبين تطابق شكلين •

يحدد ويصف التناظر حول نقطة وحول مستقيم على األشكال  •

  .والمجسمات

يستخدم التمثيل التصويري 
واملكاين والنمذجة اهلندسية 

  حلل املسائل

اكرة المكانية والتصور يكون صوراً ذهنية ألشكال هندسة باستخدام الذ •

 .المكاني

 .يتعرف ويمثل أشكاالً من منظورات مختلفة •

 .يربط الهندسة باألعداد والقياس •

 .يبني ويرسم أشكال ومجسمات هندسية •

 .يكون ويصف صوراً ذهنية ألشكال ومجسمات وأنماط ومسارات •

 .سمات من تفصيالت مستوية لهايحدد ويبني مج •

 .يحدد ويبني تفصيالت مستوية لمجسمات •
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يستخدم نماذج هندسية لحل مسائل في مجاالت الرياضيات كاألعداد  •  .يتعرف األشكال والبنى الهندسية في البيئة ويحدد مواقعها •

 .والقياس

يتعرف أفكاراً هندسية وعالقات ويطبقها في مواد أخرى ومسائل من  •

 .الحياة

  

  القيــــــــــــاس

يفهم اخلصائص القياسية 
دات واألنظمة لألشياء والوح

  وعمليات القياس

 .يتعرف خصائص الطول والحجم والوزن والمساحة والزمن •

 .يقارن ويرتب أشياء وفق خصائصها •

 .يعرف كيفية القياس باستخدام وحدات مقننة وغير مقننة •

  . يستخدم وحدة وأداة مناسبة لقياس الخاصية المطلوبة •

لزاوية، يفهم خصائص الطول والمساحة والوزن والحجم وقياس ا •

 .ويستخدم الوحدة المناسبة في القياس

يفهم أهمية القياس بوحدات مقننة ويتعامل بفاعلية مع الوحدات القياسية  •

 .في النظام المتري

سنتيمتر : يجري تحويالت بسيطة بين الوحدات في النظام نفسه، مثل •

 .إلى متر

 .يفهم أن القياس تقريبي وأن الفروق بين الوحدات تؤثر على الدقة •

  .المحيط والمساحة: يستكشف أثر التغير في شكل على قياساته مثل •

يقوم بأساليب وأدوات 
وقوانني مناسبة لتحديد 

  القياسات

 .يقيس باستخدام وحدات لها الحجم نفسه كمشابك الورق •

يستخدم تكرار وحدة واحدة لقياس شيء أكبر من الوحدة، كقياس طول  •

 .غرفة باستخدام مسطرة مترية واحدة

 . ستخدم أدوات للقياسي •

  .يحدد مرجعيات قياسية إلجراء مقارنات وتقديرات •

يوظف استراتيجيات لتقدير محيط ومساحة وحجوم أشكال ومجسمات  •

 .غير منتظمة

يختار ويطبق وحدات قياسية وأدوات مناسبة لقياس الطول والمساحة  •

 .والحجم والوزن والزمن والحرارة وقياس الزاوية

 .ات لتقدير القياساتيختار ويحدد مرجعي •

 .يفهم ويستخدم قوانين إليجاد مساحة مستطيل ومثلث ومتوازي أضالع •

يوظف استراتيجيات لتحديد المساحة السطحية والحجم لمتوازي  •

 .مستطيالت
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  اإلحصــــــــاء واالحتمـــــــال

يصوغ أسئلة جلمع وتنظيم 
عرض البيانات يالبيانات، و

  لإلجابة عليها

 .يجمع بيانات حول نفسه وبيئتهيطرح أسئلة و •

 .يرتب ويصنف أشياء وفق خصائصها وينظم البيانات حولها •

  .يعرض البيانات باستخدام أشياء محسوسة وصور ورسومات •

يصمم استفتاءات لطرح سؤال، ويراعي أن طريقة جمع البيانات تؤثر  •

 .على طبيعتها

 .يجمع بيانات باستخدام المالحظة واالستفتاء والتجربة •

 .ثل البيانات باستخدام الجداول والرسوماتيم •

  .يتعرف الفرق بين تمثيل البيانات المبوبة والبيانات غير المبوبة •

 إحصائية اًخيتار ويستخدم طرق
  مناسبة لتحليل البيانات

ويقارنها بمجموعة يصف شكل وأهم صفات مجموعة من البيانات،  •  .يصف أجزاء من البيانات وجميع البيانات لتحديد البيانات المعروضة •

 .مرتبطة بالتركيز على كيفية توزيع البيانات

يستخدم قياسات النزعة المركزية بالتركيز على المتوسط، ويفهم ما  •

 .يوضحه كل منها

يقارن تمثيالت مختلفة للبيانات نفسها، ويقوم كيف يبرز كل منها  •

  .صفات البيانات

يطور ويقوم استنتاجات 
  توتوقعات مبنية على بيانا

يقترح نواتج وتوقعات مبنية على بيانات، ويصمم دراسات للتحقق من  •  .  مرتبطة بخبراتهحوادثيناقش احتمالية حدوث  •

  .النواتج والتوقعات

يفهم ويطبق مفاهيم أساسية يف 
  االحتمال

يصف حوادث متوقعة أو غير متوقعة الحدوث، ويناقش إمكانية حدوثها  •  

 .وي الفرص، مستحيلمؤكد، متسا: باستخدام مفردات مثل

 .يتوقع احتمالية نواتج تجارب بسيطة ويختبر التوقعات •

يفهم أن مقياس احتمالية الحدوث لحدث ما يمثل برقم بين الصفر  •

 .والواحد
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  حــــل املسألـــــة والتربيــــر الريــــاضي

  حل املسألة

 .يبني معارف رياضية جديدة باستخدام حل المسألة •

 .لرياضيات وفي سياقات أخرىيحل مسائل في ا •

 .يطبق استراتيجيات متنوعة مناسبة في حل المسائل •

  .يتابع عملية حل المسألة الرياضية •

  التربير

 .يتعرف التعليل والبرهان على أنهما مجاالت أساسية في الرياضيات •

 .يقدم حدساً رياضياً ويتحقق منه •

 .يفهم ويقوم حججاً وبراهين رياضية •

  . نواعاً مختلفة من التعليل وطرقاً متنوعة من البرهانيختار ويستخدم أ •

  االتصال

 .ينظم ويعزز التفكير الرياضي من خالل االتصال •

 .يتواصل بتفكيره الرياضي منطقياً وبوضوح مع زمالئه ومعلميه واآلخرين •

 .يحلل ويقوم التفكير الرياضي لآلخرين واستراتيجياتهم •

  .  الرياضية بدقةيستخدم لغة الرياضيات لشرح األفكار •

  الربط
 .يتعرف ويستخدم الروابط بين األفكار الرياضية •

 .يفهم كيفية ترابط األفكار الرياضية فيما بينها، ويبنيها مع بعضها ليصل إلى الكل المترابط •

  .يتعرف ويطبق الرياضيات في سياقات خارجها •

  التمثيل
 .ر الرياضيةيكون ويستخدم التمثيل لينظم ويسجل ويتواصل مع األفكا •

 .يختار ويطبق ويفسر التمثيل الرياضي لحل المسائل •

  .يستخدم التمثيل لنمذجة وتفسير الظواهر الفيزيائية واالجتماعية والرياضية •
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  اتـــــــداد والعمليــــــــــاألع

يفهم األعداد وطرق متثيلها 
والعالقات بني األعداد وبني 

  األنظمة العددية

 .يتعامل بفاعلية مع الكسور، والكسور العشرية، والنسب المئوية •

لمئوية، ويجد يقارن ويرتب بفاعلية الكسور والكسور العشرية والنسب ا •

 .موضعها التقريبي على خط األعداد

 .١ واألقل من ١٠٠يفهم النسبة المئوية األكبر من  •

 .يفهم ويستخدم النسب والتناسب ليمثل عالقات عددية •

يطور فهم األعداد الكبيرة، ويتعرف ويستخدم القوى والصيغة العلمية  •

 .لألعداد

مل األولية، واألعداد يستخدم العوامل والمضاعفات والتحليل إلى العوا •

 .األولية فيما بينها

  .يفهم األعداد الصحيحة ويمثل ويقارن بين كميات عددية باستخدامها •

يفهم بعمق األعداد الكبيرة جداً واألعداد متناهية الصغر وتمثيالتها  •

 .المختلفة

يقارن ويميز خصائص األعادد وأنظمة األعداد، وتشمل األعداد النسبية  •

واألعداد الحقيقية واألعداد المركبة، ويدرك أن األعداد المركبة هي 

 .حلول لمعادالت تربيعية مستحيلة الحل في مجموعة األعداد الحقيقية

يفهم المتجهات والمصفوفات كأنظمة لها نفس خصائص نظام األعداد  •

 .ةالحقيق

  .يستخدم نظرية األعداد لتبرير عالقات تتضمن أعداد كلية •

يفهم العمليات وعالقتها 
  ببعض البعض

يفهم معنى وأثر العمليات الحسابية على الكسور والكسور العشرية  •

 .والنسب المئوية

يستخدم خاصيتي اإلبدال والتجميع في عمليتي الجمع والضرب،  •

يط عمليات حسابية على وخاصية توزيع الضرب على الجمع لتبس

 .األعداد الصحيحة والكسور والكسور العشرية

يفهم ويستخدم خاصية العالقة العكسية لعمليتي الجمع والطرح،  •

وعمليتي الضرب والقسمة، والتربيع والجذر التربيعي، لتبسيط عمليات 

  .حسابية

الضرب والقسمة والقوى والجذور على : يحدد أثر العمليات مثل •

 .عدديةالكميات ال

يفهم الخصائص والتمثيالت المختلفة لجمع وضرب المتجهات  •

 .والمصفوفات

  .يفهم أن التباديل والتوافيق من أدوات العد •
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 حيسب بفاعلية ويقدر مبعقولية

يختار ويطبق طرقاً وأدوات مناسبة في حساب على الكسور والكسور  •

، الحاسب الحساب الذهني، التقدير، اآلالت الحاسبة: العشرية، منها

 .اآللي، الكتابة

يفهم ويحلل خوارزميات لحساب الكسور والكسور العشرية واألعداد  •

 .الصحيحة، ويستخدمها بفاعلية

يفهم ويستخدم استراتيجيات لتقدير نتائج العمليات الحسابية على األعداد  •

 .النسبية، ويحكم على معقولية الناتج

مقياس : ناسب، مثليفهم ويحلّل ويشرح طرقاً لحل مسائل على الت •

  .الرسم، إيجاد النسب المكافئة

يجري بمهارة العمليات على األعداد الحقيقية والمتجهات والمصفوفات  •

 .باستخدام الحساب الذهني أو الكتابة أو التقنية حسب مستوى العملية

  .يحكم على معقولية العمليات الحسابية ونواتجها •

  اجلبــــــــــــــــر

العالقات يفهم األمناط و
  والدوال

يمثل ويحلل ويعمم أنماطاً متنوعة باستخدام الجداول والرسومات  •

 .والكلمات، وقواعد النمط

 .يربط ويقارن بين تمثيالت مختلفة للعالقة •

يتعرف الدوال الخطية وغير الخطية، ويكشف خصائصها من خالل  •

  .الجداول، والرسومات والمعادالت

 .فةيعمم األنماط باستخدام دوال معر •

 .يفهم العالقات والدوال، ويستخدم تمثيالت مختلفة لها •

يحلل الدوال في متغير واحد بفحص سلوكها ومعدل التغير ونقاط  •

 .تقاطعها مع المحاور وخطوطها التقاربية

التركيب، والتحويل : يفهم ويجري العمليات على بعض الدوال، مثل •

 .كتابة أو باستخدام التقنية

األسية واللوغاريتمية وكثيرات : ال المختلفة، مثليفهم ويقارن بين الدو •

 .الحدود والنسبية والدورية

  .يفسر تمثيالت مختلفة لدوال في متغيرين •

 يعرض وحيلل أوضاعاً وبىن
رياضية باستخدام الرموز 

  اجلربية

 .يفهم المتغيرات •

يستكشف العالقات بين التعابير الجبرية ورسم الخط المستقيم، مع  •

 .نقط التقاطع والميلالتركيز على 

يستخدم التعبير الجبري لتمثيل أوضاع ولحل مسائل خاصة ما يتضمن  •

 .يفهم معنى الصيغ المتكافئة للتعابير والمعادالت والمتباينات والعالقات •

والمتباينات وأنظمة المعادالت، ويحلها يكتب صيغاً متكافئة للمعادالت  •

 .بمهارة ذهنياً أو كتابة أو باستخدام التقنية

 .يستخدم الرموز الجبري ليمثل ويفسر عالقات رياضية •
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 .عالقات خطية

يتعرف ويولّد صيغاً مكافئة لتعابير جبرية بسيطة ويحل معادالت  •

  .خطية

  . يحدد معنى وفائدة ومعقولية نواتج ضرب التعابير الجبرية •

يستخدم مناذج رياضية لتمثيل 
  وفهم العالقات الكمية

الرسومات، :  باستخدام تمثيالت متنوعة مثلينمذج ويحل مسائل واقعية •

  .والجداول والمعادالت

 .يميز العالقات الكمية، ويحدد الدوال التي يمكن أن تمثل تلك العالقات •

 .يستخدم التعابير الجبرية ليمثل العالقات الناشئة من سياقات مختلفة •

  .يتوصل إلى استنتاجات معقولة حول سياقات تمت نمذجتها •

  .يقدر ويفسر معدالت التغير لبيانات عددية أو بيانات ممثلة بيانياً •  .يستخدم الرسومات لتحليل طبيعة التغير الكمي في عالقات خطية •   يف سياقات خمتلفةحيلل التغري

  اهلندســــــــة

حيلل صفات وخصائص 
أشكال وجمسمات هندسية، 
ويطور براهني رياضية حول 

  العالقات اهلندسية

فهم العالقات بين األشكال والمجسمات باستخدام يصف بدقة ويصنف وي •

 .خصائصها

يفهم العالقات بين الزوايا واألضالع والمحيطات والمساحات والحجوم  •

 .لألشكال والمجسمات المتشابهة

يكون ويناقش جمالً استنتاجية واستقرائية حول األفكار والعالقات  •

  .التطابق، التشابه، عالقة فيثاغورس: الهندسية مثل

 .حلل صفات أشكال مستوية ومجسماتي •

بين األشكال والمجسمات، ) التطابق، والتشابه: مثل(يستكشف العالقات  •

 .ويختبرها ويحل مسائل تطبيقية عليها

 .يكون براهين واستنتاجات هندسية، ويبرهن نظريات، ويناقشها •

  .يستخدم العالقات المثلثية ليقيس أطوال وزوايا •

 حيدد موقعاً ويصف عالقات
مكانية باستخدام اهلندسة 
 اإلحداثية وأنظمة متثيل أخرى

 .يستخدم الهندسة اإلحداثية لتمثيل وفحص خصائص األشكال الهندسية •

المضلع : يستخدم الهندسة اإلحداثية لفحص أشكال هندسية خاصة، مثل •

  .المنتظم، أو األشكال التي فيها أضالع متوازية أو متعامدة

 .ليحلل بعض األوضاع الهندسيةيستخدم الهندسة اإلحداثية  •

يستكشف استنتاجات ويحل مسائل تطبيقية تتضمن بعض األشكال  •

  .والمجسمات الممثلة في المستوى اإلحداثي

جيري حتويالت ويستخدم 
التماثل لتحليل أوضاع 

  رياضية

االنعكاس : يصف كبر وموقع ووجهة أشكال بعد إجراء تحويل، مثل •

 .والتصغيروالدوران واالنسحاب والتكبير 

والتناظر ) التناظر حول محور(يفحص التطابق والتشابه واالنعكاس  •

  .حول نقطة ألشكال ومجسمات باستخدام التحويالت

يفهم ويمثل االنسحاب، واالنعكاس، والدوران، والتصغير والتكبير،  •

ألشكال قي المستوى باستخدام التمثيل البياني أو اإلحداثيات أو 

 . المصفوفاتالمتجهات أو الدوال أو

  .يستخدم تمثيالت مختلفة لفهم أثر بعض التحويالت الهندسية •

يستخدم التمثيل التصويري 
واملكاين والنمذجة اهلندسية 

 .يرسم أشكاالً ومجسمات بمعرفة أطوال األضالع أو قياسات الزوايا •

المجسمات ليتصور ويحل ) شبكات/ تفصيالت(يستخدم مخططات  •

م أدوات يرسم وينشئ تمثيالت ألشكال مستوية ومجسمات باستخدا •

 .هندسية مختلفة
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 .تضمن مساحات سطحية وحجوممسائل التي ت  حلل املسائل

 .يستخدم أدوات محسوسة كالشبكات لحل مسائل •

 .يستخدم نماذج هندسية ليمثل ويشرح عالقات جبرية وعددية •

يتعرف ويطبق األفكار والعالقات الهندسية في مناهج التربية الفنية  •

  . والعلوم والحياة اليومية

 .يتصور مجسمات من خالل منظورات متعددة •

يستخدم نماذج هندسية ليتصور ويحل مسائل في مجاالت رياضية  •

 .مختلفة

يستخدم األفكار الهندسية ليتصور ويحل مسائل في مواد دراسية  •

  .مختلفة

  القيــــــــــــاس

يفهم اخلصائص القياسية 
 لألشياء والوحدات واألنظمة

  وعمليات القياس

 .بفهم وحدات القياس المترية واإلنجليزية •

يفهم العالقات بين الوحدات ويحول بين وحدة وأخرى ضمن النظام  •

 .نفسه

يفهم ويختار ويستخدم الوحدات المناسبة لقياس الزوايا والمحيط  •

  .والمساحة والمساحة السطحية والحجم

  .بيقية على القياسيحدد المقاييس والوحدات المناسبة لحل مسائل تط •

يقوم بأساليب وأدوات 
وقوانني مناسبة لتحديد 

  القياسات

 .يختار طرقاً مناسبة لتقدير القياسات •

يختار ويطبق أساليب وأدوات ليجد بدقة قياس طول ومساحة وحجم  •

 .وزاوية لمستوى مناسب من الدقة

يفهم ويستخدم قوانين ليحدد محيط الدائرة ومساحتها، ومساحة المثلث  •

ومتوازي األضالع وشبه المنحرف، ويوظف استراتيجيات ليجد مساحة 

 .أشكال أكثر تعقيداً

يوظف استراتيجيات ليحدد المساحة السطحية والحجم للمنشور والهرم  •

 .واألسطوانة

 .يحل مسائل تتضمن مقياس رسم باستخدام النسبة والتناسب •

رعة يحل مسائل بسيطة تتضمن معدالت ومقاييس متعلقة بها كالس •

 .والكثافة

  

 .يحدد مدى الدقة واإلتقان في حلول مسائل على القياس •

المساحات والحجوم لألشكال المستوية ) صيغ(يفهم ويستخدم قوانين  •

  . والمجسمات
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  اإلحصــــــــاء واالحتمـــــــال

يصوغ أسئلة جلمع وتنظيم 
البيانات، ويعرض البيانات 

  لإلجابة عليها

ت ويجمع بيانات حول صفات مشتركة بين يصوغ أسئلة ويصمم دراسا •

 .مجتمعين، أو صفات مختلفة في المجتمع نفسه

يختار ويكون ويستخدم رسومات مناسبة لتمثيل البيانات تتضمن  •

  ....األعمدة، شكل االنتشار

 ).الدراسات(المختلفة للبحوث ) المناهج(يفهم الفرق بين األنواع  •

يار العشوائي في التجارب يتعرف صفات البحث الجيد، وأهمية االخت •

 .واستطالعات الرأي

 .يميز بين البيانات المبوبة والبيانات غير المبوبة، ويفهم المتغير •

 .يفهم أساليب تمثيل البيانات المختلفة •

 .يحسب إحصاءات بسيطة •

  

خيتار ويستخدم طرقاً إحصائية 
  مناسبة لتحليل البيانات

 والتشتت كالمتوسط يجد ويستخدم ويفسر مقاييس النزعة المركزية •

 .والمدى الربيعي

  .يناقش ويفهم العالقة بين البيانات وتمثيلها •

يمثل توزيع وشكل البيانات بمتغير واحد، ويحسب بعض المقاييس  •

 .اإلحصائية

يمثل البيانات بمتغيرين باستخدام شكل االنتشار، ويحدد معامل االنحدار  •

 .ومعادلته، ومعامل االرتباط باستخدام التقنية

 .يصف ويمثل بيانات بمتغيرين أحدهما مبوب •

  . يميز أثر التحويالت الخطية لبيانات بمتغيرين على شكلها وتوزيعها •

يطور ويقوم استنتاجات 
  وتوقعات مبنية على بيانات

يستخدم المالحظة حول الفروق بين عينتين أو أكثر ليتعرف المجتمعات  •

 .التي أختيرت منها تلك العينات

 المحتملة بين صفتين لعينة على أساس شكل االنتشار يخمن العالقات •

 .للبيانات

يستخدم الحدس ليصوغ أسئلة جديدة وليخطط دراسات جديدة تجيب  •

  .عنها

 .يستكشف مدى التنوع في العينة المختارة من مجتمع معين •

يقوم تقارير منشورة مبنية على إحصاءات مختلفة، عن طريق فحص  •

 .التحليل اإلحصائي ومصداقية النتائجتصميم الدراسة ومدى مناسبة 

  .يفهم كيفية استخدام النتائج اإلحصائية في متابعة سير العمل •

يفهم ويطبق مفاهيم أساسية يف 
  االحتمال

 .يفهم ويستخدم المصطلحات المناسبة ليصف حوادث متتامة ومشتركة •

يستخدم التناسب وأساسيات االحتمال للوصول إلى  حدس واختباره  •

 .ج تجربةحول نتائ

يفهم مفاهيم فضاء العينة والتوزيع االحتمالي، ويبني فضاء العينة  •

 .والتوزيع في حاالت بسيطة

 .يحسب ويفسر القيمة المتوقعة لمتغيرات عشوائية في حاالت بسيطة •
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يحسب احتماالت حوادث مركبة باستخدام أساليب القوائم المنظمة  •

  .والرسم الشجري والمساحة

 .الي الشرطي والحوادث المستقلةيفهم مفاهيم االحتم •

  . يفهم كيفية حساب احتمال حادث مركب •

  حــــل املسألـــــة والتربيــــر الريــــاضي

  حل املسألة

 .يبني معارف رياضية جديدة باستخدام حل المسألة •

 .يحل مسائل في الرياضيات وفي سياقات أخرى •

 .يطبق استراتيجيات متنوعة مناسبة في حل المسائل •

  .ابع عملية حل المسألة الرياضيةيت •

  التربير

 .يتعرف التعليل والبرهان على أنهما مجاالت أساسية في الرياضيات •

 .يقدم حدساً رياضياً ويتحقق منه •

 .يفهم ويقوم حججاً وبراهين رياضية •

  . يختار ويستخدم أنواعاً مختلفة من التعليل وطرقاً متنوعة من البرهان •

  االتصال

 .تفكير الرياضي من خالل االتصالينظم ويعزز ال •

 .يتواصل بتفكيره الرياضي منطقياً وبوضوح مع زمالئه ومعلميه واآلخرين •

 .يحلل ويقوم التفكير الرياضي لآلخرين واستراتيجياتهم •

  . يستخدم لغة الرياضيات لشرح األفكار الرياضية بدقة •

  الربط
 .يتعرف ويستخدم الروابط بين األفكار الرياضية •

 .كيفية ترابط األفكار الرياضية فيما بينها، ويبنيها مع بعضها ليصل إلى الكل المترابطيفهم  •

  .يتعرف ويطبق الرياضيات في سياقات خارجها •

  التمثيل
 .يكون ويستخدم التمثيل لينظم ويسجل ويتواصل مع األفكار الرياضية •

 .يختار ويطبق ويفسر التمثيل الرياضي لحل المسائل •

  .لنمذجة وتفسير الظواهر الفيزيائية واالجتماعية والرياضيةيستخدم التمثيل  •
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  وفق  ٨-١الرياضيات للصفوف ملادة   ماجروهلنهجالرئيسة ملاور احمل
Curriculum Focal Points for Grades PreK-8 by NCTM ©2006 

  الثامن  السابع  السادس  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين   األول    

 األعداد
 والعمليات

ــل • ــداد تمثي  األع

 ١٠٠الكلية ضمن   

ــات فيمــا  والعالق

  . بينها

 جمـع   يفهم عمليت  •

وطــرح األعــداد 

تطبيــق  و،الكليــة

ــتراتيجيات  اســ

ــائق ــع حق  الجم

  .والطرح

 نظـام العـد     فهم •

العشري والقيمـة   

  .المنزلية

 حقائق جمـع    ذكر •

وطــرح األعــداد 

 إجــراء و،الكليــة

  .العمليتين بمهارة

ــ • ــي فهم م عمليت

ــسمة  ضــرب وق

ــة  ــداد الكلي األع

ــق و تطبيــــ

ــتراتيجيات  اســ

 الــضرب حقــائق

  .والقسمة

 الكــسور فهــم •

  .كسور المكافئةوال

م عمليتي ضرب   فه •

وقــسمة الكــسور 

 ،سور العشرية والك

  .ها بمهارةإجراؤو

ربــط النــسبة   •

والمعدل بالضرب  

  .والقسمة

العمليات على  م  فه •

األعداد النـسبية،   

ــ ــادالت وح ل مع

  .خطية

ــ • ــب فه م التناس

تطبيقاته المختلفة  و

  .التشابه: مثل

  

        اجلرب

ذكر حقائق ضرب    •

ــسمة األعــداد  وق

 إجــراء و،الكليــة

عمليــة الــضرب 

  .بمهارة

م الكــسور فهــ •

العشرية وعالقتها  

  .بالكسور

 عملية قـسمة    فهم •

ــة ــداد الكلي ، األع

  .بمهارةوإجراؤها 

م عمليتي جمـع    فه •

وطــرح الكــسور 

 ،والكسور العشرية 

  . بمهارةإجراؤهاو
ــة وت • ــسيركتاب  ف

 تعـابير   واستخدام

ــادالت  ومعـــ

  .رياضية

تمثيل دوال  ل و يحلت •

ــل  ــة، وح  خطي

معــادالت خطيــة 

وأنظمة لمعادالت  

  .خطية

  اهلندسة

ــف • ــض وص  بع

األشكال المستوية  

  .والمجسمات

 أشكالوفك   تركيب •

مــــــستوية 

 .ومجسمات

  

  

وصف األشـكال    •

 المستوية، وتحليل 

  .هاخصائص

  

 ،اتالمجسم وصف •

 تحليــــــلو

 : مثل ،خصائصها

ــا  أحجامهــــ

ــساحاتها  ومـــ

  .السطحية

  

) صيغ(فهم قوانين    •

ــوم  الحجــــ

والمــــساحات 

الــــــسطحية 

ــسمات،  للمجــ

  .واستخدامها

  

ــكال   • ــل أش تحلي

مستوية ومجسمات  

باستخدام مفهومي  

  .المسافة والزاوية
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  الثامن  السابع  السادس  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين   األول    

  القياس

ــب • ــكالترتي   أش

ومجسمات وفـق   

خصائص قياسها،  

طولهــا أو : مثــل

  .وزنها

 قياس األطوال   فهم •

  .وأدواته ووحداته
  

ــم • ــساحةفه  ، الم

 مـساحة   حسابو

  .أشكال مستوية

    

 اإلحصاء
 واالحتمال

              

ـ ت و تحليل • ص يلخ

ــن   ــة م مجموع

  .البيانات
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  )٣-١ ( مصفوفة املدى والتتابع حملتوى مادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية األولية
 McGraw-Hill ©2009وفق سالسل 

  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  األعداد الكلية

  )وي، أكثر من، أقل منيسا(التقابل واحد لواحد 

  )عد، قراءة، كتابة، تمثيل(األعداد ضمن العشرة 

  مقارنة األعداد ضمن العشرة وترتيبها

  األعداد الترتيبية حتى العاشر

  )عد، قراءة، كتابة، تمثيل(األعداد ضمن العشرين 

  ترتيبهامقارنة األعداد ضمن العشرين و

  العد بالعشرات

  )اتاآلحاد والعشر(ية القيمة المنزل

كتابة، تسمية، إعادة  قراءة،(األعداد ضمن المئة 

  )تسمية، تمثيل

  على خط األعداد تمثيل األعداد ضمن المئة

  مقارنة األعداد ضمن المئة وترتيبها

  األعداد الزوجية والفردية

  العد بالمئات

  )اآلحاد، العشرات، المئات(القيمة المنزلية 

 إعادة قراءة، كتابة، تسمية،(األعداد ضمن األلف 

  )تسمية، تمثيل

  تمثيل األعداد ضمن األلف على خط األعداد

  مقارنة األعداد ضمن األلف وترتيبها

  )، عشرات، مئاتواحدات(األنماط العددية 

 التقريب إلى أقرب عشرة وأقرب مئة
 
 

  )اآلحاد، العشرات، المئات، األلوف(القيمة المنزلية 

   وكتابتها١٠٠٠٠قراءة األعداد ضمن 

  ألعداد على خط األعدادتمثيل ا

   وترتيبها١٠٠٠٠مقارنة األعداد ضمن 

 )عشرة، مئة، ألف(التقريب إلى أقرب 

  الكسور

  األجزاء المتساوية 

  )التمثيل كأجزاء من الكل(النصف، الثلث، الربع 

التمثيل كأجزاء من (النصف، الثلث، الربع 

  )مجموعة

 وكتابتها) النصف، الثلث، الربع(قراءة الكسور 

المقامات أصغر من أو تساوي   (ر الوحدةكسو

١٢(  

المقامات أصغر من أو (مضاعفات كسور الوحدة 

  )١٢تساوي 

تمثيل كسور الوحدة ومضاعفاتها كأجزاء من الكل 

  البسط والمقام

  تمثيل الكسور كأجزاء من الكل

  تمثيل الكسور كأجزاء من مجموعة

  قراءة الكسور وكتابتها

  تمثيل الكسور المتكافئة
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
  وكأجزاء من مجموعة

  قراءة كسور الوحدة ومضاعفاتها وكتابتها

  تحديد الكسور المساوية للوحدة

قرب تحديد الكسر األ (كسور الوحدةمقارنة 

 ) الصفر، النصف، الواحد:إلى

 مقارنة الكسور وترتيبها
 

 الكسور العشرية

  تمثيل األعشار واألجزاء من مئة بنماذج  

   وكتابتهاقراءة األعشار واألجزاء من مئة

  كتابة الكسور ككسور عشرية والعكس

  لياتمالع فهم

  )القصص والتمثيل بنموذج(مفهوم الجمع 

 )القصص والتمثيل بنموذج(مفهوم الطرح 
 

 العالقة بين الجمع والطرح: العمليات العكسية 
  التحقق من صحة ناتج الطرح    

  مفهوم الضرب

 مفهوم القسمة
 العالقة بين القسمة والطرح

 العالقة بين القسمة والضرب: عمليات العكسيةال

 العمليات على األعداد الكلية

  ١٢حقائق الجمع األساسية ضمن 

حقائق الطرح األساسية المقابلة لحقائق الجمع ضمن 

١٢ 

  الجمع بالعد التصاعدي

  )Doubles(الجمع باستعمال األضعاف 

  الجمع باإلكمال إلى العشرة

  جمع ثالثة أعداد

   التنازليالطرح بالعد

  )Doubles(استعمال األضعاف الطرح ب

  )حقائق الجمع والطرح المترابطة(عائالت الحقائق 

  جمع العشرات

   بدون إعادة تجميع١٠٠الجمع ضمن 

  إعادة تجميع اآلحاد كعشرات

  جمع األعداد المكونة من منزلتين

  جمع األعداد المكونة من ثالث منازل

  ن منزلتينطرح األعداد المكونة م

  طرح األعداد المكونة من ثالث منازل

  ١٠ × ١٠حقائق الضرب األساسية حتى 

  الضرب في الصفر والواحد

حقائق القسمة األساسية المرتبطة بحقائق الضرب 

  األساسية

  القسمة مع الصفر وعلى الواحد
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
   مع إعادة التجميع١٠٠الجمع ضمن 

  طرح العشرات

   بدون إعادة تجميع١٠٠الطرح ضمن 

  آحادإعادة توزيع العشرات إلى 

   مع إعادة التجميع١٠٠الطرح ضمن 

  جمع المئات

  إعادة تجميع اآلحاد كعشرات والعشرات كمئات

  ١٠٠٠الجمع ضمن 

  طرح المئات

  إعادة توزيع العشرات كآحاد والمئات كعشرات

 ١٠٠٠الطرح ضمن 

احلساب الذهين واستراتيجيات 
  التقدير

 من  باستعمال المجموعات١٠٠تقدير العدد ضمن 

 عشرة
  جمع العشرات وطرحها ذهنياً

  جمع المئات وطرحها ذهنياً

  تقدير نواتج الجمع باستعمال التقريب

 تقدير نواتج الطرح باستعمال التقريب

  تقدير نواتج الجمع باستعمال التقريب

 تقدير نواتج الطرح باستعمال التقريب
 

 اجلبـــــــــــر

  استعمال األمناط

  نمطتحديد 

  نمطتوسيع 

  نمطإنشاء 

  نمطتوقع 

 خمسات، اثنينات، ( العد القفزي: األنماط العددية

 )عشرات

  )واحدات، عشرات، مئات (األنماط العددية

  استعمال أنماط الجمع والطرح

  تحديد األنماط وتوسيعها

  إنشاء األنماط وتوقعها

  
 

 األنماط العددية
  األنماط الهندسية

  استعمال أنماط الجمع والطرح

 اط الضرباستعمال أنم
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف

  خواص العمليات

 )اإلبدال، الجمع مع الصفر (خواص الجمع 
  طرح الكل، وطرح الصفر

  )اإلبدال، العنصر المحايد، التجميع(خواص الجمع 

اإلبدال، العنصر المحايد، (خواص الضرب 

  )التجميع

 الضرب في الصفر

  التمثيل اجلربي

   والتساويإشارتا الجمع

  جملة الجمع

  إشارة الطرح

  الطرحجملة 

  جمل الجمع والطرح المفتوحة

 كتابة جمل الجمع والطرح
  جمل الضرب والقسمة المفتوحة

 كتابة جمل الضرب والقسمة

 القيـــــــــــــاس

 الطول والوزن والكتلة والسعة 

أطول من، أقصر من، لهما الطول (مقارنة األطوال 

 )نفسه
  ترتيب األطوال

لهما الوزن أثقل من، أخف من، (مقارنة األوزان  

  )نفسه

  ترتيب األوزان

  مقارنة السعات

  ترتيب السعات

 قياس األطوال بوحدات غير مقننة
 

 القياس بوحدات الطول غير المقننة
 قياس األطوال بالسنتيمترات
  استعمال مسطرة السنتيمترات

 تقدير األطوال
 القياس بوحدات السعة غير المقننة

  قياس السعة بالمليلتر واللتر

 تقدير السعات
 القياس بوحدات الوزن غير المقننة
  قياس الوزن بالغرام والكيلوغرام

 تقدير األوزان

المليمتر، السنتيمتر، المتر،  (وحدات الطول المترية

  )الكيلو متر

 قياس األطوال
 )لتر، اللتريالمل (وحدات السعة المترية  

رام، الكيلو غال (المترية) الوزن(وحدات الكتلة 

  )رامغ

 )األطوال، السعات، األوزان(قدير القياسات ت

   )حار، بارد(المقارنة والترتيب   احلرارة

 الزمن
  )صباحاً، ظهراً، مساء(التعبير عن الزمن 

 )اليوم، أمس، غداً(التعبير عن الزمن 
  )الثانية، الدقيقة، الساعة (تقدير الزمن

  قراءة الساعة ألقرب ساعة

 قراءة الساعة
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 يام األسبوعأ

 التقويماستعمال 
  قراءة الساعة ألقرب نصف ساعة

  ساعةألقرب ربع قراءة الساعة 

 مس دقائقخ ألقرب قراءة الساعة

 النقود
ريال واحد، خمسة رياالت، عشرة (تمييز النقود 

   وعدها)رياالت

 استعمال النقود

ريال واحد، خمسة رياالت، عشرة (  تمييز النقود 
  عدها و)رياالت، خمسون رياالً، مئة ريال

 استعمال النقود

 عد النقود واستعمالها

 قياس محيط مضلع    احمليط

  املساحة
 مقارنة المساحات

 ترتيب المساحات
  فهم المساحة

  مربعةالوحدات البالمساحة قياس 

 مقارنة المساحات وترتيبها

  قياس المساحة

  تقدير المساحة

 مقارنة المساحات وترتيبها

 احلجم
  فهم الحجم  

 مكعبةالوحدات الالحجم بقياس 

 اهلندســـــــــــــة

  األشكال املستوية واسمات

المكعب، الكرة، المخروط، (تمييز المجسمات 

  )االسطوانة

  )يتدحرج، ينسحب، يرص(وصف المجسمات 

المربع، المستطيل، (تمييز األشكال المستوية 

  )المثلث، الدائرة

 )األضالع والرؤوس(ألشكال المستوية وصف ا
 

المكعب، الكرة، المخروط، (المجسمات تمييز 

 )االسطوانة، متوازي المستطيالت، الهرم
 )األوجه، والحواف، والرؤوس(وصف المجسمات 

المربع، المستطيل، (تمييز األشكال المستوية 

  )المثلث، الدائرة، شبه المنحرف، المسدس

 )األضالع والرؤوس(وصف األشكال المستوية 
  أو مجسمينالمقارنة بين شكلين مستويين

  تمييز المجسمات ووصفها وتصنيفها 

ووصفها ) المضلعات(تمييز األشكال المستوية 

  وتصنيفها

 تجزئ األشكال وتجميعها
   

 اهلندسة اإلحداثية
 )فوق وتحت(الموضع واالتجاه 
 )أعلى، منتصف، أسفل(الموضع واالتجاه 

 تحت –ار ،  فوق  يس–يمين (تحديد مواقع األشياء 

 ... ) خلف، –، أمام 
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 )قبل وبعد(الموضع واالتجاه 

 في شكل) التماثل(تحديد محاور التناظر     التحويالت اهلندسية والتماثل

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

  الفرز والتصنيف
  المشابه والمختلف

 الفرز والتصنيف وفق خاصية أو أكثر
  الفرز والتصنيف وفق خاصية أو أكثر

 استعمال أشكال فن

 

  مجع البيانات وتنظيمها
  جمع البيانات وتسجيلها في جداول أو أشكال 

  )Tally Charts (استعمال لوحة اإلشارات

  جمع البيانات بإجراء مسح شامل

 استعمال لوحة اإلشارات

 

 متثيل البيانات
  )Picture(تمثيل البيانات بالصور 

 تمثيل البيانات باألعمدة
  )Picture(تمثيل البيانات بالصور 

 تمثيل البيانات باألعمدة
  )Pictograph(تمثيل البيانات بالصور 

 تمثيل البيانات باألعمدة

  االستنتاجات والتوقعات
 صوربالتحليل البيانات الممثلة  

 األعمدةبتحليل البيانات الممثلة 
  )Pictograph(تفسير التمثيل بالصور 

 تفسير التمثيل باألعمدة

  االحتمال
 
 

  ) محتمل، مستحيلأكيد،(وصف الحوادث 

  )أكثر احتماالً، أقل احتماالً (وصف الحوادث

أكيد، محتمل، غير محتمل،  (وصف االحتمال

 )مستحيل

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) استراتيجيات(خطط 
 ومهارات حل املسألة

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

   إتباع الخطوات األربع •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  جدولإنشاء  •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 ء نموذجإنشا •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •
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  استعمال التبرير المنطقي •

  كتابة جملة عددية •

 الحكم على معقولية اإلجابة •
 اختيار الخطة المناسبة •

 

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية  •

 الحكم على معقولية اإلجابة •
 اختيار الخطة المناسبة •

  

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
 ومات زائدة أو ناقصةمعل •

  التربير الرياضي

   التبرير الرياضياستعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

   التبرير الرياضياستعمال

  نڤ أشكال استعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  ياضي التبرير الراستعمال

  نڤ أشكال استعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  إنشاء المسائل
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  )٦-٤(عليا مصفوفة املدى والتتابع حملتوى مادة الرياضيات للمرحلة االبتدائية ال
 McGraw-Hill ©2009وفق سالسل 
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 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  األعداد الكلية

 ن مئات األلوفضملرقم في عدد القيمة المنزلية 
 ضمن الماليينلرقم في عدد القيمة المنزلية 

 األعداد ضمن الماليين
 ضمن الماليين وترتيبهامقارنة األعداد 
 ضمن الماليينتقريب األعداد 

  اليينلرقم في عدد ضمن البالقيمة المنزلية 

 األعداد ضمن الباليين
 ضمن الباليين وترتيبهامقارنة األعداد 
  الباليينضمنتقريب األعداد 

 والمضاعفات )القواسم(العوامل 
   لعددين أو أكثرالمشتركة )القواسم(العوامل 

  القاسم المشترك األكبر لعددين أو أكثر

  المضاعفات المشتركة لعددين أو أكثر

 المضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر
 األعداد األولية واألعداد غير األولية

 تحليل عدد إلى عوامله األولية
 القوى واألسس

  القاسم المشترك األكبر لعددين أو أكثر

 المضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر
 

  الكسور

  الكسور المتكافئة

  ر وترتيبهامقارنة الكسو

 األعداد الكسريةالكسور غير الفعلية و
  تمثيل الكسور واألعداد الكسرية على خط األعداد

 د الكسرية واألعداالكسور غير الفعليةالتحويل بين 

  الكسور والقسمة

  الكسور المتكافئة

 تبسيط الكسور
  واألعداد الكسريةالكسور غير الفعليةالتحويل بين 

  وترتيبهامقارنة الكسور واألعداد الكسرية

 تبسيط الكسور
 األعداد الكسرية والكسور غير الفعليةالتحويل بين 

 وترتيبهاواألعداد الكسرية مقارنة الكسور 
  واألعداد الكسريةتقريب الكسور

 الكسور العشرية
 األعشار واألجزاء من مئة

  األعداد العشرية

   بين األعداد الكسرية واألعداد العشريةالتحويل

  األجزاء من ألف

ثالث ضمن لرقم في عدد عشري القيمة المنزلية 

 منازل عشرية

الصيغ ( وكتابتها العشريةواألعداد الكسور قراءة 

 )المتكافئة

 رتيبهاالعشرية وتواألعداد مقارنة الكسور 
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   العشرية على خط األعدادتمثيل الكسور واألعداد

  مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

   الكسور العشريةوتكافؤ الكسور   

 العشريةواألعداد تقريب الكسور 

  وترتيبهامقارنة الكسور العشرية

  التحويل بين الكسور والكسور العشرية

 العشريةواألعداد تقريب الكسور 

  العشريةواألعداد تقريب الكسور 

 التحويل بين األعداد الكسرية واألعداد العشرية
 
 

 النسبة واملعدل والتناسب
 لالمعدو ةالنسب  

 التناسب

  النسبة املئوية

  النسبة المئوية  

التحويل بين النسبة المئوية والكسور والكسور 

 العشرية

  األعداد الصحيحة
  األعداد السالبة  

  األعداد الصحيحةعمال است

العمليات على األعداد 
 الكلية

  وطرحها جمع األعداد الكلية

   العشرة والمئة واأللف مضاعفاتالضرب في

  الضرب في عدد من منزلة واحدة

 الضرب في عدد من منزلتين
القسمة مع باق  

  والمئة واأللفالقسمة مع مضاعفات العشرة
ى عدد من قسمة عدد من أربع منازل على األكثر عل

 منزلة واحدة

 جمع األعداد الكلية وطرحها
 الضرب في عدد من منزلة واحدة

 الضرب في عدد من منزلتين
 القسمة على عدد من منزلة واحدة

  القسمة على عدد من منزلتين

  في مسائل القسمةتفسير الباقي
 

 

  العمليات على الكسور

  وطرحهاجمع الكسور ذات المقامات المتشابهة 
  وطرحها المختلفةالمقاماتذات سور جمع الك

  وطرحهاجمع األعداد الكسرية

 جمع الكسور ذات المقامات المتشابهة وطرحها
 وطرحهاالمختلفة المقامات ذات جمع الكسور 

 جمع األعداد الكسرية وطرحها
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 ضرب الكسور 

 ضرب األعداد الكسرية
 قسمة الكسور

 قسمة األعداد الكسرية

العمليات على الكسور 
  عشريةال

 العشريةواألعداد جمع الكسور 
 العشريةواألعداد طرح الكسور 

 العشرية وطرحهاواألعداد جمع الكسور  العشرية وطرحهاواألعداد جمع الكسور 
 عشري في عدد )عدد(ضرب كسر 

 العشريةواألعداد ضرب الكسور 
  عشري على عدد )عدد(قسمة كسر 

 قسمة الكسور واألعداد العشرية

 احلساب الذهين
  واستراتيجيات التقدير

 وطرحها  األعداد الكليةنواتج جمعتقدير 
   وقسمتهانواتج ضرب األعداد الكليةتقدير 

   وطرحهاتقدير نواتج جمع الكسور واألعداد العشرية

  ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠الضرب في 

 ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠القسمة على 

 وطرحها نواتج جمع األعداد الكليةتقدير 
   وقسمتها الكليةنواتج ضرب األعدادتقدير 

  وطرحهاتقدير نواتج جمع الكسور واألعداد العشرية
 الحساب الذهني

  وطرحهاتقدير نواتج جمع الكسور واألعداد الكسرية 

   وطرحهاتقدير نواتج جمع لكسور واألعداد العشرية

تقدير نواتج ضرب الكسور واألعداد الكسرية 

  وقسمتها

 ةتقدير نواتج ضرب الكسور واألعداد العشري

  وقسمتها

 الحساب الذهني

 اجلبـــــــــــر

  استعمال األمناط

  أنماط الضرب

  أنماط القسمة

تحديد األنماط العددية وغير العددية ووصفها 

 وتوسيعها

 أنماط الضرب
 أنماط القسمة

ووصفها العددية وغير العددية تحديد األنماط 

 وتوسيعها

ووصفها العددية وغير العددية تحديد األنماط 

 سيعهاوتو

  خواص الجمع  )ل ، التجميع ، العنصر المحايداإلبدا( واص الجمعخ  )اإلبدال ، التجميع ، العنصر المحايد( واص الجمعخ  خواص العمليات
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 )طرح الصفر ، طرح الكل( قواعد الطرح

اإلبدال ، التجميع ، العنصر ( خواص الضرب

  )المحايد ، الضرب في الصفر

القسمة مع الصفر ، القسمة على ( قواعد القسمة

 )الواحد ، القسمة على الكل

 خاصية توزيع الضرب على الجمع
اإلبدال ، التجميع ، العنصر ( خواص الضرب

  )المحايد
 

 خواص الضرب

  التمثيل اجلربي

   وكتابتهاعدديةالجمل ال تمثيل

  وتبسيطهالعدديةا كتابة التعابير
  كتابة التعابير العددية وتبسيطها

  الجبريالمتغير والتعبير 

  )جمل الجمع والطرح(التعابير الجبرية 

  )جمل الضرب والقسمة(التعابير الجبرية 

  إيجاد قيمة تعبير جبري

 )أولويات العمليات(بير عددية بمراعاة ا تعإيجاد قيم
  يةبير جبرا تعإيجاد قيم

 كتابة تعابير جبرية

حل املعادالت واملتباينات
  والطرحمعادالت الجمع   معادالت الجمع والطرح 

 معادالت الضرب والقسمة

  الدوال والعالقات

  اكتشاف قاعدة دالة من جدول

  )دوال الجمع والطرح( إنشاء جدول دالة 

 )دوال الضرب والقسمة( إنشاء جدول دالة 

  اكتشاف قاعدة دالة من جدول

  إكمال جدول دالة

  )دوال الجمع والطرح( إنشاء جدول دالة 

 )والقسمةدوال الضرب ( إنشاء جدول دالة 

  اكتشاف قاعدة دالة من جدول

  إكمال جدول دالة

  )دوال الجمع والطرح( إنشاء جدول دالة 

 )دوال الضرب والقسمة( إنشاء جدول دالة 

 القيـــــــــــــاس

الطول والوزن والكتلة 
  والسعة

  )ملم، سم، م ، كم ( وحدات الطول 

  المتريةتقدير األطوال وقياسها بالوحدات 

 )المللتر واللتر ( وحدات السعة 
  المتريةتقدير السعات وقياسها بالوحدات 

  )الغرام والكيلوغرام( وحدات الوزن 

 سم ، م – ملم، م –سم (التحويل بين وحدات الطول

  ) م– ملم ، كم –

   )ملغم ، غم ، كغم( وحدات الوزن 

  )غم  -غمك،  ملغم-غم(التحويل بين وحدات الوزن 

 ) ملل–لتر (التحويل بين وحدات السعة 

 ةالمتري وحدات الطولاستعمال 
  ة المتريالكتلةوحدات استعمال 

 استعمال وحدات السعة المترية
 المتريةفي وحدات القياس تحويل ال
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 الفرق بين الكتلة والوزن

 تقدير األوزان وقياسها بالوحدات المترية

  درجة احلرارة

  )يوسفهرنهايت، سيلز (وحدات قياس درجة الحرارة  

اختيار درجة الحرارة  (قياس درجة الحرارة

  وتقديرها)المناسبة

 الزمن

 Elapsed( حدثينالفترة الزمنية بين طول حساب 

Time(  

  وحدات الزمنالتحويل بين 

 جمع وحدات الزمن وطرحها
 Elapsed(حساب طول الفترة الزمنية بين حدثين 

Time( 

 

 حساب محيط الدائرة  لعمحيط مضحساب  المستطيل والمربع محيط حساب  احمليط

  املساحة
  وتقديرها بالوحدات المربعةالمساحةقياس  المستطيل والمربعمساحة حساب 

 مساحة المستطيل والمربع حساب
 مساحة متوازي األضالع حساب
 مساحة المثلث حساب
 للمنشورالمساحة السطحية حساب 

  المنشورحجم  حساب م المنشورحج حساب  بالوحدات المكعبةتقدير الحجم وقياسه احلجم

 اهلندســـــــــــــة

األشكال املستوية 
  واسمات

  ووصفها وتصنيفهاالمجسماتتمييز 
  تمييز شبكات المجسمات ورسمها

المستقيم ، الشعاع ، القطعة : مفاهيم هندسية 

  المستقيمة

  المستقيمات المتعامدة والمتوازية

  يفهاووصفها وتصن األشكال المستويةتمييز 

  المضلعات

  يةساسالمفاهيم الهندسية األ

  المستقيمات المتقاطعة والمتوازية والمتعامدة

 المضلعات
 األشكال الرباعيةخواص 
 المجسماتخواص 

  تقدير قياس زاوية

  لزواياقياس ا

  رسم زاوية

  الزاويتان المتقابلتان بالرأس

  الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان

   ولزواياهاأنواع المثلثات بالنسبة ألضالعها

  مجموع زوايا مثلث
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  الزاوية

  أنواع الزوايا

  أنواع المثلثات بالنسبة ألضالعها

 أنواع المثلثات بالنسبة لزواياها
  المتطابقةألشكالا

  خواص األشكال الرباعية

 مجموع زوايا رباعي

 اهلندسة اإلحداثية

 والكسور العشرية تمثيل وتسمية األعداد والكسور

  دعلى خط األعدا

   النقاط على شبكة المربعاتتعيين وتسمية

 والكسور العشرية تمثيل وتسمية األعداد والكسور

  على خط األعداد

  تعيين وتسمية النقاط على شبكة المربعات

 إجراء التحويالت الهندسية على شبكة المربعات

  األعداد الصحيحة على خط األعدادتمثيل 
 

التحويالت اهلندسية 
  والتماثل

 )االنسحاب(ة اإلزاح 
 االنعكاس
 الدوران

 

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال
مجع البيانات وتنظيمها 

  وعرضها
  تسجيلها في لوحة اإلشاراتجمع البيانات و

 جمع البيانات وتسجيلها في جداول
  تنظيم البيانات في جداول تكرارية

 متثيل البيانات
  )Line Plots(تمثيل البيانات بلوحة النقاط 

  اءة لوحة التمثيل باألعمدةقر

  )Line Plots(تمثيل البيانات بلوحة النقاط 

  تمثيل البيانات باألعمدة

 تمثيل البيانات باألعمدة المزدوجة

  تمثيل البيانات باألعمدة

  تمثيل البيانات باألعمدة المزدوجة

  )Line Graph (بالمضلعاتتمثيل البيانات 

 االستنتاجات والتوقعات

  بلوحة النقاط الممثلة تفسير البيانات

  تفسير البيانات الممثلة باألعمدة

  تحديد المنوال لمجموعة من القيم

  إيجاد الوسيط لمجموعة من القيم

  ةول تكرارياتفسير البيانات المنظمة في جد

  بلوحة النقاط وتفسيرهاالبيانات الممثلة تحليل 

  عمدةتفسير البيانات الممثلة باأل

  يانات الممثلة باألعمدة المزدوجةتفسير الب

  تحليل وتفسير البيانات من تمثيالتها البيانية

  لمجموعة من القيمالمتوسط الحسابيإيجاد 
  لمجموعة من القيمالوسيط، المنوال، المدىإيجاد 
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  لمجموعة من القيمالوسيط والمنوالإيجاد  )الشاذة( تحديد القيم المتطرفة

  االحتمال

  لتجربةتحديد النواتج الممكنة
 بالكلمات واألرقاماالحتمال وصف 

 االحتمال
  التعبير عن االحتمال بكسر

  تحديد جميع النواتج الممكنة لتجربة
 

 االحتمال
  فضاء العينة

  التوصل إلى تنبؤات

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) استراتيجيات(خطط 
 ومهارات حل املسألة

 هارات والمحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 مطالبحث عن ن •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
   عكسيةالحل بطريقة •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
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   االبتدائيالسادس   االبتدائياخلامس   االبتدائيالرابع اال              الصف
 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو مضبوطاتخاذ قرار إيجاد  •

  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين( الصيغ استعمال •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو مضبوطاتخاذ قرار إيجاد  •

  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين( الصيغ استعمال •

  تحل مسائل متعددة الخطوا •

 كتابة معادلة •

جواب تقديري أو مضبوطاتخاذ قرار إيجاد  •

  )القوانين( الصيغ استعمال •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 كتابة معادلة •

  التربير الرياضي

   التبرير الرياضياستعمال

  نڤ أشكال استعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

   الحجج الرياضيةكتابة

  إنشاء المسائل

  تقديم واختبار األمثلة المضادة

   التبرير الرياضياستعمال

  نڤ أشكال استعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  إنشاء المسائل

  تقديم واختبار األمثلة المضادة

   التبرير الرياضياستعمال

  نڤشكال  أاستعمال

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  إنشاء المسائل

   تقديم واختبار األمثلة المضادة
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  )٩- ٧ (توسطةمصفوفة املدى والتتابع حملتوى مادة الرياضيات للمرحلة امل
 McGraw-Hill ©2008-2009وفق سالسل 

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 األعـــداد والعمليــــــــات

  األعداد الكلية
  القوى واألسس

  مربع عدد

  الجذر التربيعي لعدد

  

 النسبة واملعدل والتناسب

 النسبة
 المعدل
 التناسب

 مقياس الرسم

 النسبة والمعدل
 التناسب

  معدل التغير

  معدل التغير الثابت
 القياس غير المباشر

 مقياس الرسم والنماذج

  العالقات التناسبية وغير التناسبية

  معدل التغير

  النسبة املئوية

 مئوية من عددالالنسبة 
  التناسب المئوي: تطبيقات النسبة المئوية 

 المعادلة المئوية: تطبيقات النسبة المئوية
 الضرائب والتخفيضات: تطبيقات النسبة المئوية 

  والعائد

  التناسب المئوي: تطبيقات النسبة المئوية 

 معادلة النسب المئوية: تطبيقات النسبة المئوية 
 تغيربة المئوية لل النس:تطبيقات النسبة المئوية 

)Percent of Change(  

  الربح البسيط: تطبيقات النسبة المئوية 

  

  األعداد الصحيحة

  األعداد الصحيحة

  القيمة المطلقة لعدد صحيح

 تمثيل األعداد الصحيحة على خط األعداد
 مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها

  

    األعداد النسبية   األعداد النسبية
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 داد النسبية على خط األعدادتمثيل األع

  عداد النسبية وترتيبهارنة األمقا

  قوى األعداد النسبية

  القوة السالبة لعدد نسبي

 التعبير بالصيغة العلمية

  األعداد احلقيقية

  الجذور التربيعية 

 األعداد غير النسبية
  األعداد الحقيقية

 تمثيل عدد حقيقي على خط األعداد

 األعداد الحقيقية

  ات على األعدادالعملي

 لصحيحة اجمع األعداد
 طرح األعداد الصحيحة
 ضرب األعداد الصحيحة
 قسمة األعداد الصحيحة

  األعداد النسبيةضرب 
  األعداد النسبيةقسمة 

  جمع األعداد النسبية

 طرح األعداد النسبية

 

احلساب الذهين 
  واستراتيجيات التقدير

 ةعير التربيوتقدير الجذ تقدير النسبة المئوية
  المئوية ذهنياًة إيجاد النسب

 النسبة المئويةباستعمال تقدير ال

 

  اجلبـــــــــــر
 المتتابعات الحسابية المتتابعات الحسابية    املتتابعات احلسابية
  استعمال خواص العمليات لتبسيط التعابير العددية استعمال خواص العمليات لتبسيط التعابير العددية  خواص العمليات

  لتعابري العددية واجلربيةا
  تعابير عددية بمراعاة أولويات العملياتإيجاد قيم
  تعابير جبريةإيجاد قيم

  كتابة التعابير الجبرية

  تبسيط التعابير العددية

  الحدود الجبرية المتشابهة

 تبسيط التعابير الجبرية

  كتابة المعادالت الخطية بصيغة الميل والمقطع 

  كتابة المعادالت الخطية بصيغة الميل ونقطة 

  ضرب وحيدات الحد 
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 كتابة معادالت ذات خطوتين كتابة المعادالت

 ضرب الحدود الجبرية
 لحدود الجبريةقسمة ا

 قوى الحدود الجبرية
 جذور الحدود الجبرية

 قسمة وحيدات الحد 
 كثيرات الحدود 

 جمع كثيرات الحدود وطرحها 
 ضرب كثيرة حدود في وحيدة حد 

 حدود ضرب كثيرات ال
  تحليل وحيدات الحد

 تحليل كثيرات الحدود
 )جـ+ ب س  + ٢س( تحليل ثالثي الحدود 
 )جـ+ ب س  + ٢أ س( تحليل ثالثي الحدود 

 تحليل الفرق بين مربعين 
 تحليل المربع الكامل

حل املعادالت واملتباينات

 حل معادالت الجمع والطرح
 حل معادالت الضرب

 من خطوتينحل معادالت  

  الجمع والطرحادالت حل مع

 حل معادالت الضرب والقسمة
 حل معادالت ذات خطوتين
 الطرفين حل معادالت متغيراتهاعلى

  حل نظام معادالت خطية بالتعويض 

 حل نظام معادالت خطية بالحذف
  حل المتباينات الخطية بالجمع والطرح 

 حل المتباينات الخطية بالضرب والقسمة 
  خطواتحل المتباينات الخطية بعدة 

 حل معادلة الدرجة الثانية بمجهول واحد بالتحليل

 الدوال والعالقات

  جداول الدوال

  دالة) قاعدة(معادلة 

 بيانياًالخطية تمثيل الدوال 

 الدوال
  تمييز الدوال الخطية وغير الخطية

 تمثيل الدوال الخطية
  التغير الطردي

  إيجاد ميل مستقيم

  التعبير عن العالقات 

 وال التعبير عن الد
  الدوال الخطية

 الميل والتغير الطردي 
  البياني لنظام من المعادالت الخطيةالتمثيل
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 القيـــــــــــــاس

  محيط الدائرة محيط الدائرة  احمليط

  املساحة

  مساحة المثلث

 مساحة شبه المنحرف
  مساحة الدائرة

 مساحات أشكال مركبة

  مساحة الدائرة

 مساحات أشكال مركبة
  طحية للمنشورالمساحة الس

 المساحة السطحية لالسطوانة
 المساحة السطحية للهرم

  مساحة متوازي األضالع

  مساحة المثلث

  مساحة المعين

  مساحة مضلع منتظم

  مساحة الدائرة

  مساحات أشكال مركبة

  والقطعة الدائريةمساحة القطاع الدائري 

  المساحة السطحية للمنشور

  المساحة السطحية لالسطوانة

  سطحية للهرمالمساحة ال

  المساحة السطحية للمخروط

  المساحة السطحية للكرة

 احلجم

  مستطيالتحجم متوازي ال

  الثالثيحجم المنشور 

 حجم االسطوانة

   حجم المنشور

 حجم االسطوانة
  حجم الهرم

 حجم المخروط

  حجم المنشور

  حجم االسطوانة

  حجم الهرم

  حجم المخروط

 حجم الكرة

 اهلندســـــــــــــة
ال املستوية األشك

  واسمات
نواع الزوايا، الزاويتان أ (العالقات بين الزوايا

 )المتقابلتان بالرأس، الزاويتان المتجاورتان
  وعكسهانظرية فيثاغورس
 تشابه المضلعات

  تمثيل األشكال ثالثية األبعاد

  ةالخواص األساسية للكر
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 الزاويتان المتتامتان والمتكاملتان

 )التصنيف والزوايا والرسم (المثلثات
 )التصنيف والزوايا والرسم (األشكال الرباعية
 تشابه األشكال

 المضلعات والتبليط
   وتصنيفهاخواص األشكال ثالثية األبعاد

 شكال ثالثية األبعادرسم األ

 العالقات في المستقيمات والزوايا
 مجموع زوايا مضلع
 تطابق المضلعات

 )الوصف والتحليل ( األشكال ثالثية األبعاد 

 تطابق المجسمات وتشابهها

 اهلندسة اإلحداثية
  مثيل النقاط في المستوي اإلحداثيت تمثيل النقاط في المستوي اإلحداثي

  المسافة بين نقطتين في المستوي اإلحداثي

 في المستوي المستقيمات المتوازية والمتعامدة

 اإلحداثي

التحويالت اهلندسية 
  والتماثل

 اثي في المستوي اإلحداالنسحاب
   في المستوي اإلحداثياالنعكاس

 محاور تناظر شكل

  )Dilation(التصغير والتكبير 

  حول محور) التماثل(التناظر 

 حول نقطة) التماثل(التناظر 

  االنعكاس

  االنسحاب

  الدوران

  التبليط

 )Dilation() التكبير والتصغير(التمدد 

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

 متثيل البيانات

  )Line Plots( البيانات بلوحة النقاط تمثيل

  تمثيل البيانات بلوحة الساق والورقة

)Stem-and-Leaf Plots(  

  تمثيل البيانات باألعمدة

 المدرج التكرارييانات ببتمثيل ال
 تمثيل البيانات بلوحة القطاعات الدائرية

 تمثيل البيانات بالمدرج التكراري
 يةتمثيل البيانات بلوحة القطاعات الدائر

  تمثيل البيانات بلوحة الصندوق والطرفين

)Box-and-Whisker Plots( 
 تمثيل البيانات بلوحة الساق والورق

 

    على لوحات بيانيةتفسير البيانات الممثلة  تحليل البيانات الممثلة على لوحات بيانية االستنتاجات والتوقعات
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 مقاييس النزعة المركزية والمدى

 استعمال اللوحات البيانية للتوصل إلى تنبؤ
  مقاييس النزعة المركزية والمدى

 مقاييس التشتت
 اختيار أسلوب العرض المناسب 

  االحتمال

 احتمال حادثة بسيطة
 فضاء العينة 
 مبدأ العد األساسي 

  االحتمال النظري واالحتمال التجريبي

  تحديد النواتج الممكنة لتجربة

  احتمال حوادث مركبة

  تمال التجريبياالحتمال النظري واالح

  للتوصل إلى تنبؤحتماالتاستعمال اال

  اختيار العينة والتحيز

  عد النواتج الممكنة في تجربة

  التباديل والتوافيق

 احتمال حوادث مركبة

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) استراتيجيات(خطط 
 ومهارات حل املسألة

 رات والمهاحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجيات

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كسيةالحل بطريقة ع •
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 ٣٩

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو خاذ قرار إيجاد ات •

 مضبوط
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 كتابة معادلة •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 كتابة معادلة •

  التربير الرياضي

  استخدام التبرير الرياضي

  نڤاستخدام أشكال 

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  لحجج الرياضيةكتابة ا

  إنشاء المسائل

   تقديم واختبار األمثلة المضادة

  التبرير االستنتاجي

  التبرير االستقرائي

  استخدام التبرير الرياضي

  نڤاستخدام أشكال 

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  إنشاء المسائل

   ادةتقديم واختبار األمثلة المض

  التبرير االستنتاجي

  التبرير االستقرائي

  استخدام التبرير الرياضي

  نڤاستخدام أشكال 

  تقديم شرح المبررات الرياضية

  التحقق من دقة نواتج الحسابات

  كتابة الحجج الرياضية

  إنشاء المسائل

   تقديم واختبار األمثلة المضادة

  التبرير االستنتاجي

  التبرير االستقرائي
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 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  ركبةاألعداد امل

   التخيليالعدد  

  تخيليةالعمليات على األعداد ال

  العدد المركب

 العمليات على األعداد المركبة

 تبسيط األعداد المركّبة

 المستوى المركّب والصيغة القطبية للعدد المركّب

وقسمتها في الصيغة ناتج ضرب األعداد المركّبة 

 القطبية

  قوى العدد المركب وجذوره

  
 

  اجلبـــــــــــر

  اخلطيةالدوال 

  تتضمن القيمة المطلقة خطية  معادالتحل 

  تتضمن القيمة المطلقة خطية حل متباينات 

   الخطية في متغيرينالتمثيل البياني للمتباينات

  الخطية نظام من المتباينات لالتمثيل البياني

  العالقات والدوال 

  المعادالت الخطية

  خاصةخطية دوال 

   الخطيةالتمثيل البياني للمتباينات

   يانياً ب الخطيةحل نظام من المعادالت

  جبرياً الخطية حل نظام من المعادالت 

  اًبيانيالخطية حل نظام من المتباينات 

  البرمجة الخطية 
 

  منحنى دالة ) ماثلت(تناظر 

 الدالة الزوجية والدالة الفردية

 التمثيل البياني لمتباينات غير خطّية

 الدالّة العكسية والعالقة العكسية

  لدالةالنقط الحرجة والقيم القصوى
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  املصفوفات

  تعريف المصفوفة  

  أنواع المصفوفات

 العمليات على المصفوفات 

 ضرب المصفوفات 

 المحددات 

 قاعدة كريمر 

 النظير الضربي لمصفوفة 

  معادالتالاستعمال المصفوفات في حل نظم 

  

  الدوال غري اخلطية

  التمثيل البياني للدوال التربيعية 

   يانياًل المعادالت التربيعية بح

  حل المعادالت التربيعية بإكمال المربع

  حل المعادالت التربيعية بالقانون

   التعابير الجذرية تبسيط

  العمليات على التعابير الجذرية 

  المعادالت الجذرية
 

 التمثيل البياني للدوال التربيعية 

  بيانياًتربيعية المعادالت الحل 

 ربيعية بالتحليل تالمعادالت الحل 

 مربع الإكمال 

 المميز والصيغة التربيعية 

 العمليات على كثيرات الحدود 

 قسمة كثيرات الحدود 

 دوال كثيرات الحدود 

  الحدود دالة كثيرة منحنى

 حل معادالت كثيرات الحدود 

 نظرية الباقي ونظرية العامل 

 كثيرة الحدودأصفار 

  التغير العكسي 

  التعابير النسبية 

 نسبيةال للدوالالتمثيل البياني 

 الدوال األسية 

 اللوغاريتمات والدوال اللوغاريتمية 

 خواص اللوغاريتمات 

  عشريةاللوغاريتيمات ال

 اللوغاريتمات الطبيعية 

 ءات في اإلحصاالنمو األسي واالضمحالل األسي
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  ضرب التعابير النسبية 

  قسمة التعابير النسبية

  وطرحها التعابير النسبيةجمع

   حساب املثلثات

  النسب المثلثية

  زوايا االرتفاع واالنخفاض
 

  خاصة لزوايا يةمثلثالدوال ال

  )الراديان(القياس الدائري للزوايا 

 ة لزوايا عامة الدوال المثلثي

 قانون الجيوب 

 قانون جيوب التمام 

 الدوال الدائرية 

  الدوال المثلثية العكسية

  يةالتمثيل البياني للدوال المثلث

 المتطابقات المثلثية 

 . صيغ متطابقات مجموع الزوايا والفرق بينها

 صيغ متطابقات مثلي الزاوية ونصفها 

 يةحل معادالت مثلث

 

 املتتابعات واملتسلسالت

  الحسابية اتالمتتابع  

 المتسلسالت الحسابية 

  الهندسية اتالمتتابع

 المتسلسالت الهندسية

 تهية المتسلسالت الهندسية غير المن

  نظرية ذات الحدين 
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 التفاضل والتكامل

 اتصال الدالة   

 النهايات

  المشتقة وعكس المشتقة

 المساحة تحت المنحنى

 النظرية األساسية في التفاضل والتكامل

 اهلندســـــــــــــة

  اهلندسة املستوية

   لهاالمستقيمات المتوازية والمستقيم القاطع

  الزوايا والمستقيمات المتوازية

  برهنة توازي المستقيمات

  زوايا المثلث

  تطابق المثلثات 

  نظريات تطابق مثلثين

  المثلث المتساوي الساقين

  منصفات زوايا المثلث والمتوسطات واالرتفاعات

  المتباينات والمثلثات

  متباينة المثلث

  زوايا المضلع

  متوازي األضالع

  المستطيل

  المعين والمربع

  شبه المنحرف

  المضلعات المتشابهة
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  المثلثات المتشابهة

  نظرية فيثاغورس ومعكوسها

  مثلثات خاصة قائمة الزاوية

  الزوايا واألقواس

  األقواس واألوتار

  الزوايا المحيطية

  مماس الدائرة

  قطع مستقيمة خاصة داخل الدائرة

 خصائص المضلعات خارج الدائرة

 اهلندسة اإلحداثية

   نقطتين في المستويبين لمسافة ا

  المسافة بين نقطة ومستقيم

  المسافة بين مستقيمين متوازيين

  ميل المستقيم

  ميل المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة

  معادلة المستقيم

 معادلة الدائرة

  ميل المستقيم

   معادلة المستقيم

 اإلحداثيات القطبية

 التمثيل البياني للدواّل القطبية

 )الديكارتية(يات القطبية والمستطيلة اإلحداث

 الصيغة القطبية للمعادلة الخطّية
 

  القطوع املخروطية

 القطع المكافئ   

  ةالدائر

 القطع الناقص 

 القطع الزائد 

  القطع المخروطيتحديد نوع 
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  هندسة املتجهات

 المتجهات الهندسية  

 المتجهات الجبرية

 المتجهات في فضاء ثالثي األبعاد

 متجهات المتعامدةال

  تطبيقات على المتجهات
 

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

  اإلحصاء

   الميل باستعمال شكل االنتشار 

 المقاييس اإلحصائية 

 التوزيع الطبيعي

 التوزيع التكراري

 مقاييس النزعة المركزية

 مقاييس التشتّت

  التوزيع الطبيعي

  ءات في اإلحصاالنمو األسي واالضمحالل األسي

  
 

  االحتمال

 مبدأ العد   

 ق يل والتوافيالتباد

 االحتمال 

 ضرب االحتماالت 

 جمع االحتماالت 
 

 ق يل والتوافيالتباد

 التباديل متضمنة التكرار والتباديل الدائرية

 الحتمالااالحتماالت ونسبة 

 احتمال الحوادث المركّبة

 االحتمال المشروط

  نظرية ذات الحدين واالحتمال
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 ل املســألة والتربيـــر الريـــــاضيحــ

 حل املسألة

حل المسألة باستخدام االستراتيجيات والمهارات 

  :التالية

 البحث عن نمط •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •

 استخدام مصفوفة •

حل المسألة باستخدام االستراتيجيات والمهارات 

  :التالية

 مطالبحث عن ن •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •
 

حل المسألة باستخدام االستراتيجيات والمهارات 

  :التالية

 البحث عن نمط •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •
 

  التربير الرياضي

  التبرير االستقرائي

  المنطق الرياضي

   الشرطيةالعبارات

  التبرير االستنتاجي

  وكتابة البرهان) المسلمات(البديهيات 

  البرهان الجبري

  البرهان الهندسي

  البرهان غير المباشر

  للمثلثات) باستعمال اإلحداثيات(البرهان التحليلي 

لألشكال ) باستعمال اإلحداثيات(البرهان التحليلي 

  الرباعية

  التبرير االستقرائي

  التبرير االستنتاجي

  البرهان الجبري

  البرهان غير المباشر

  

  التبرير االستقرائي

  التبرير االستنتاجي

  البرهان الجبري

  البرهان غير المباشر
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  األعداد الكلية

حد لتوضيح تساوي يستعمل المقابلة واحد لوا •

 .المجموعات
يستعمل المقابلة واحد لواحد ليتعرف المجموعة  •

 .األكثر من
يستعمل المقابلة واحد لواحد ليتعرف المجموعة  •

 . مناألقل
  ويعدها مستعمالًضمن العشرةيسمي األعداد  •

 .المحسوس والرسوم التوضيحية
 .يقرأ األعداد ضمن العشرة ويكتبها •
 .ثر أو األقل أو يساوييعد العناصر ليحدد األك •
 عمالً بالتتالي مست١٠ إلى ١عداد من يرتب األ •

 .الرسومات التوضيحية
يستعمل العدد الترتيبي ليصف موقع عنصر في  •

 .صف
  ويعدها مستعمالً)٢٠-١١( يسمي األعداد  •

 .المحسوس والرسوم التوضيحية
 .ويكتبها) ٢٠-١١(يقرأ األعداد  •
 .٢٠يعد ليقارن األعداد حتى  •

 .والعشرات واآلحاد العالقة بين المئات يحدد •
 .١٠٠٠ينمذج األعداد ضمن  •
 . ويكتبها١٠٠٠يقرأ األعداد ضمن  •
 . بطرق مختلفة١٠٠٠يعبر عن األعداد ضمن  •
>، ( مستعمالً ١٠٠٠ضمن األعداد بين يقارن  •

 ،>=(.  
عداد من ثالث األيستعمل القيمة المنزلية لترتيب  •

 .منازل

 . ويكتبها١٠٠٠٠يقرأ األعداد ضمن  •
 .١٠٠٠٠د ضمن يقارن األعدا •
يستعمل خط األعداد والقيمة المنزلية لترتيب  •

 .١٠٠٠٠األعداد ضمن 
 . وألقرب مئة،عشرة األعداد ألقرب يقرب •
 . األعداد ألقرب ألفيقرب •
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 .٢٠-١ ليرتب األعداد من ل خط األعداديستعم •
 .١٠٠عشرات حتى باليكون عشرات ويعد  •
 .١٠٠عشرات حتى اليكتب  •
 .يحدد اآلحاد والعشرات ألعداد ضمن المئة •
 .يعبر عن األعداد بطرق مختلفة •
 . ويرتبها١٠٠يقارن بين األعداد ضمن  •
  .يميز العدد الزوجي والفردي ضمن المئة •

  الكسور

 .يصف األجزاء المتساوية •
 .يقسم الواحد الصحيح إلى جزأين متساويين •
 .يحدد الثلث والربع للواحد الكامل •
 . بلغة مناسبةيصف أجزاء المجموعة •
 . في مجموعةالثلث والربع النصف ويحدد •

المقامات أقل أو تساوي (الوحدة كسور يحدد  •

 .من الكل ويسميها) ١٢
المقامات أقل أو تساوي (الوحدة كسور يحدد  •

 .كأجزاء من مجموعة ويسميها) ١٢
المقامات أقل أو (الوحدة كسور مضاعفات يحدد  •

 .من الكل ويسميها) ١٢تساوي 
المقامات أقل أو (الوحدة كسور ضاعفات ميحدد  •

 .كأجزاء من مجموعة ويسميها) ١٢تساوي 
 .يقرأ كسور الوحدة ومضاعفاتها ويكتبها •
 .يحدد الكسور التي تمثل الواحد الصحيح •
  . مستعمالً النماذجكسور الوحدةبين يقارن  •

 . ويكتبهاكجزء من الكليقرأ الكسور  •
 . ويكتبهايقرأ الكسور كجزء من مجموعة •
 .ئة لكسر معطىيجد كسورا مكاف •

 .يقارن بين الكسور ويرتبها •

 الكسور العشرية

 ).األعشار(يتعرف األجزاء من عشرة  •  
  .يتعرف األجزاء من مئة •
األعشار، األجزاء من (يقرأ الكسور العشرية  •

 .ويكتبها) مئة
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 .يكتب الكسور العشرية ككسور والعكس •

  لياتم العفهم

 .صص الجمع لتمثيل قالنماذجيستعمل  •
 يجد ناتج الجمع مستعمالً اتحاد مجموعتين •
 . لتمثيل قصص الطرحالنماذجيستعمل  •
 .المتبقي دوتحديلطرح ل نماذج اليستعمل •

 .يستعمل حقائق الجمع ليطرح •
  .يتحقق من صحة الطرح بالجمع •

ليفهم ) Arrays(الشبكات النماذج ويستعمل  •

 .الضرب
 .يستعمل النماذج ليربط بين القسمة والطرح •
 .يستعمل حقائق الضرب ليحدد حقائق القسمة •

 العمليات على األعداد الكلية

 ).٩-٤(النماذج ليكون حقائق الجمع يستعمل  •
 )ten-frame(يستعمل النماذج وشبكة العشرة  •

 .١٢ ، ١١، ١٠ليكون حقائق الجمع 
 .يكتب حقائق الجمع أفقيا وعموديا •
-٤(يستعمل النماذج إلجراء الطرح من األعداد  •

١٢(. 
 .يكتب حقائق الطرح أفقيا ورأسيا •

 .يجمع بالعد التصاعدي على خط األعداد •
ليجد ) Doubles(يستعمل حقائق األضعاف  •

 .مجموعال
 .يجمع باإلكمال إلى العشرة •
 .يطرح بالعد التنازلي على خط األعداد •
 .يستعمل حقائق األضعاف ليجد ناتج الطرح •
ابطة يحدد عائالت حقائق الجمع والطرح المتر •

 .ويكتبها
 .عشراتجمع الحقائق الجمع األساسية لييستعمل  •
 إليجاد ناتج آحاداًيعد تصاعديا عشرات و •

 .الجمع
عدد من مع  من منزلة واحدة اًيجمع عدد •

 .بإعادة التجميع وبدونهمنزلتين 
إعادة التجميع  من منزلتين بعددينيجمع  •

 .وبدونه
 على داد كل منها من منزلتينيجمع ثالثة أع •

 .ألكثرا

 على األكثر بإعادة  من ثالث منازلاًجمع أعدادي •

 .التجميع وبدونه
يطرح أعداداً من ثالث منازل على األكثر  •

 .بإعادة التجميع وبدونه
 لحل )الجمع أو الطرح(المناسبة عملية اليختار  •

 .المسائل
يستعمل النماذج واألنماط والجمع المتكرر ليجد  •

 ) .١٠-٢(نواتج الضرب في األعداد 
 .ي الصفر وفي الواحديضرب ف •
يستعمل النماذج والحقائق المترابطة والطرح  •

 ) .١٠-٢(المتكرر ليقسم على األعداد 
 .الصفريستعمل قواعد القسمة لقسمة  •
 .يستعمل قواعد القسمة للقسمة على الواحد •
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
الطرح قائق حيستعمل الحساب الذهني و •

 .عشراتالاألساسية ليطرح 
 .ليجد ناتج الطرحوآحاد يعد تنازليا عشرات  •
 من منزلة واحدة من عدد من اًيطرح عدد •

 .بإعادة التجميع وبدونهمنزلتين 
بإعادة التجميع  من منزلتين عددينيطرح  •

 .وبدونه
ي يستعمل الحقائق األساسية والحساب الذهن •

 .جمع المئاتلي
بإعادة التجميع  من ثالث منازل األعدادجمع ي •

 .وبدونه
يستعمل الحقائق األساسية والحساب الذهني  •

 .طرح المئاتلي
 من ثالث منازل بدون إعادة األعداديطرح  •

 .التجميع
 العشرات لطرح أعداد من ثالث يعيد تجميع •

 .منازل
 المئات لطرح أعداد من ثالث يعيد تجميع •

 .منازل

احلساب الذهين واستراتيجيات 
  التقدير

 رليقدعناصر عشرة مجموعة من اليستعمل  •

 .١٠٠الكميات ضمن 
يستعمل الحساب الذهني ليجمع العشرات  •

 .ويطرحها
 .يقدر نواتج الجمع بالتقريب •

 . التقريبمالًاتج الجمع مستعويقدر ن •
 األعداد المتناغمة اتج الجمع مستعمالًويقدر ن •

)compatible.( 
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 .يستعمل الحساب الذهني ليجمع المئات •
 .يقدر نواتج الطرح بالتقريب •

 .قريبيقدر نواتج الطرح مستعمالً الت •
 .يستعمل التقدير للتحقق من معقولية الجواب •

 اجلبـــــــــــر

  استعمال األمناط

 .يحدد النمط ويوسعه •
 .ينشئ نمطاً من األشياء •
 .يستعمل األنماط في التنبؤ •
 حتى )اثنينات، خمسات، عشرات(يعد بالقفز •

١٠٠. 
أنماطاً عددية يستعمل لوحة المائة ليتعرف  •

 .ويوسعها بالعد القفزي
حدد أنماط األعداد الزوجية والفردية على لوحة ي •

 .المئة

 .يحدد النمط ويوسعه •
 .ينشئ نمطاً من األشياء •
 .يستعمل األنماط في التنبؤ وحل المسائل •
).واحدات، عشرات، مئات( يحدد أنماطاً عددية  •

 .يحدد النمط ويوسعه •
 .ينشئ نمطاً من األشياء •
 .يستعمل األنماط في التنبؤ وحل المسائل •
 .دد أنماطاً عدديةيح •

 .يحدد أنماطًا هندسية •

  خواص العمليات

 . إليجاد المجموعإلبداليستعمل خاصية ا • 
 .يستعمل خاصية الصفر إليجاد المجموع •
  .يستعمل خاصية طرح الكل وطرح الصفر •

 .ئص عملية الجمع ليجمعيستعمل خصا •
خاصية الضرب في الصفر وفي يستعمل  •

 .الواحد
 .، ويستعملهالضربيحدد خاصية التجميع في ا •

  التمثيل اجلربي

 .يمثل الجمع كاتحاد مجموعات •
يكتب جمال عددية على الجمع مستعمال إشارتي  •

 .الجمع والمساواة
يكتب جمالً عددية على الطرح مستعمالً إشارتي  •

 .الطرح والمساواة
  

 .يجد العدد الناقص في جمل الجمع والطرح •
ة المترابطالجمع والطرح يحدد عائالت حقائق  •

 .ويكتبها

 .ضرب والقسمةيجد العدد الناقص في جمل ال •
المترابطة الضرب والقسمة يحدد عائالت حقائق  •

 .ويكتبها



 ع لمادة الرياضياتمصفوفة المدى والتتاب

 ٥٣

  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 القيـــــــــــــاس

 والوزن والكتلة والسعة الطول 

 .يقارن األطوال ويرتبها •
 .قننةطوال باستخدام وحدات غير ميقيس األ •
 .يقارن األوزان ويرتبها •
 .يقارن السعات ويرتبها •

 .قننة وحدات غير م مستعمالًطواليقيس األ •
. النماذجمستعمالً سنتيمترألقرب يقيس األطوال  •

مسطرة ويقيسها مستعمالً يقدر األطوال  •

 .السنتيمترات
 . ويستعملهاوحدات السعة غير المقننةيختار  •
 .ليلتر أو لتر ألقرب ميقدر السعات ويقيسها •
 .وحدات غير مقننة  الوزن مستعمالًيقيس •
ألقرب غرام أو يقدر األوزان ويقيسها  •

 .كيلوغرام

 .ترم ومليسنتيمتريقيس األطوال ألقرب يقدر و •
سم ، ملم، ( يختار ويحدد وحدة الطول المناسبة  •

 .طوالليقيس ويقدر األ) م ، كم
 )مليلتر أو لتر (يقدر السعة بالوحدات المترية •
 )ر أو لترمليلت (متريةالوحدات اليقيس السعة ب •
غرام أو ( بالوحدات المترية )الوزن(الكتلة يقدر  •

 )كيلوغرام
غرام أو ( بالوحدات المترية )الوزن(يقيس الكتلة  •

 )كيلوغرام

  احلرارة
حار، ( باستعمال والمواقفيقارن األجسام  •

 .)بارد

  

 الزمن

 ) .الصباح والظهيرة والمساء(يميز بين  •

 .يسمي أيام األسبوع ويرتبها •

 .تقويم ويستعملهيقرأ ال •

 .واألمسيرتب أيام األسبوع ليوضح اليوم والغد  •

الثواني، الدقائق،  (مستعمالًيقدر الزمن  •

 .)الساعات
 .بالساعات الكاملةيقرأ الساعة  •
 .يقرأ الساعة ألقرب نصف ساعة •
 . ألقرب ربع ساعةساعةيقرأ ال •
 . ألقرب خمس دقائقساعةيقرأ ال •

 .يقرأ الساعة •

 النقود

 ) ريال١٠ريال، ٥الريال، (النقد يميز وحدات  •
 .ويصنفها بالقيمة

 يجد قيمل) واحدات، خمسات، عشرات(يعد  •

 .من النقود مختلفة  اتمجموع

ريال، ١٠ ريال، ٥الريال، (يميز وحدات النقد  •
 .ويصنفها بالقيمة )ل ريا١٠٠ريال، ٥٠

 .من النقودمختلفة  اتيعد قفزيا ليجد قيم مجموع •
يحدد مجموعات متكافئة من النقود تمثل فئة نقد  •

 النقود المختلفةيجد قيم مجموعات من  •

 .ويستعملها
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
القيمة يصنف مجموعات مختلفة من النقود لها  •

 .هانفس

 . مجموعات من النقود مع األسعاريقارن قيم •

 .معينة
القيمة يصنف مجموعات مختلفة من النقود لها  •

 .هانفس

 . مجموعات من النقود مع األسعاريقارن قيم •

  يطاحمل
 .يتعرف محيط مضلع •  

 . مضلع محيطيحسب •

  املساحة
 .مساحتي منطقتين أو أكثريقارن  •

 .يرتب المساحات •

 .يستعمل الرصف ليفهم المساحة •
 .الوحدات المربعةعد يقيس مساحة شكل ب •
 .يقارن المساحات ويرتبها •

 . مساحة شكل هندسييقدر •
 يقيس مساحة شكل هندسي •
 .يقارن المساحات ويرتبها •

 احلجم
 .يستعمل النماذج ليتعرف مفهوم الحجم •  

 .يقدر ويقيس الحجم بالوحدات المكعبة •

 اهلندســـــــــــــة

  األشكال املستوية واسمات

كعب مالكرة والمخروط وال: يتعرف المجسمات •

 .سطوانةواال

الكرة والمخروط والمكعب : ماتيصف المجس •

 .سطوانةواال

يتدحرج، ( وفقاً لخاصية  المجسماتيصنف •

 .)ينسحب، يرص

 .يربط سطوح المجسمات مع األشكال المستوية •

 .يتعرف المربع والمستطيل •

 .يصف المربع والمستطيل •

 .يتعرف الدائرة والمثلث •

المكعب، الكرة، المخروط، : المجسمات يميز •

 .االسطوانة، متوازي المستطيالت، الهرم
األوجه والحواف يصف المجسمات مستعمالً  •

 .والرؤوس
المربع، :  األشكال الهندسية المستويةيميز •

المستطيل، المثلث، الدائرة، شبه المنحرف، 

 .المسدس
 شكال الهندسية المستوية مستعمالًيصف األ •

 . والرؤوسضالعاأل
 .يقارن بين األشكال الهندسية المستوية •

 .يحدد المجسمات ويصنفها •
 .يصف المجسمات •
 . ويصنفهاكال الهندسية المستويةيحدد األش •
 . األشكال الهندسية المستويةفيص •
 . هندسيةاًيحدد أنماط •

 .يجزئ شكالً هندسياً إلى أشكال هندسية جديدة •

• ن شكالً هندسياً جديداًيجمع أشكاالً هندسية ليكو.  
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
 .يقارن بين المجسمات • .يصف الدائرة والمثلث •

 اهلندسة اإلحداثية

 ليصف موقع )فوق وتحت(: يستعمل الكلمات •

 .جسم بالنسبة لجسم آخر

 بالنسبة )، أسفلوسط ،أعلى(د موضع جسم يحد •

 .لجسم آخر

قبل (مستعمالً جسام أو أماكن أيرتب حوادث أو  •

 )أو بعد

يمين، يسار، : يحدد موقع جسم مستعمالً الكلمات •

 .....فوق، تحت، أمام، خلف 

 

 .في شكل) التماثل( محاور التناظر يحدد •    التحويالت اهلندسية والتماثل

 حتمـــــــالاإلحصـــــــاء واال

  الفرز والتصنيف
 .يتعرف األشياء المتشابهة والمختلفة •

 . واحدةلخاصية األشياء تبعا يصنف •

 .خاصيةاألشياء تبعا ألكثر من يصنف  •

يستعمل أشكال فن ليصنف مجموعة من األشياء 

 .وفق خاصية أو أكثر

 

  مجع البيانات وتنظيمها

  .يجمع البيانات من الصور •

  . جداولفييسجل البيانات  •

 ).Tally Charts(ت يقرأ وينشئ لوحة اإلشارا •
•  

  .يستعمل لوحة اإلشارات إلجراء المسح الشامل •

 .يستعمل لوحة اإلشارات لمقارنة البيانات •
 .يسجل البيانات في جداول •

 يستعمل لوحة اإلشارات •
  في جداوليسجلهايجمع البيانات و •
 

 متثيل البيانات

 .)Picture Graph(يقرأ التمثيل بالصور  •

 .يمثل البيانات بالصور •

 )Bar Graph(يقرأ التمثيل باألعمدة  •

 .باألعمدةالبيانات يمثل  •

 .)Picture Graph(يقرأ التمثيل بالصور  •

 .)Picture Graph(البيانات بالصور يمثل  •

 . باألعمدة ويقرأهامثل البياناتي •

 ) .Pictograph(يقرأ التمثيل بالصور  •
 .)Pictograph(يمثل البيانات بالصور •
 . ويقرأهايمثل البيانات باألعمدة •

  االستنتاجات والتوقعات
يبني استنتاجات تعتمد على لوحة التمثيل  • 

 .بالصور
 بيانات الممثلة بالصوريفسر ال •

)Pictograph(. 
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
.يحلل األسئلة معتمدا على لوحة التمثيل بالصور •

يبني استنتاجات تعتمد على لوحة التمثيل  •

 .باألعمدة
يحلل األسئلة معتمدا على لوحة التمثيل  •

 .باألعمدة

 .يفسر البيانات الممثلة باألعمدة •

  االحتمال

 
 

يصف حوادث لها فرصة حدوث كبيرة أو  •

 .صغيرة
  .يحدد الحوادث المؤكدة والمستحيلة •

، ةوالمحتمل، ةالمؤكد( ثوادالحيحدد  •

 ) .ةوالمستحيل

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) ياتاستراتيج(خطط 
 ومهارات حل املسألة

  والمهارات االستراتيجياتباستعمالحل المسألة ي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

  استعمال التبرير المنطقي •

  كتابة جملة عددية •

 الحكم على معقولية اإلجابة •
 اختيار الخطة المناسبة •

 

  والمهاراتسألة باستعمال االستراتيجياتحل المي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجياتي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
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  الثالث االبتدائي  الثاين االبتدائي  األول االبتدائي اال                    الصف
  اختيار العملية  •

 الحكم على معقولية اإلجابة •
 يار الخطة المناسبةاخت •

  

   جملة عدديةكتابة •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
 معلومات زائدة أو ناقصة •

  التربير الرياضي

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .نڤ أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .ڤن أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .ڤن أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

   .يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

  .ينشئ المسائل •
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 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  األعداد الكلية

دد ضمن مئات يحدد القيمة المنزلية لرقم في ع •

 .األلوف
 . ويكتبها١٠٠٠٠٠يقرأ األعداد ضمن  •
يعبر عن األعداد ضمن مئات األلوف بطرق  •

 )القياسية، التفصيلية، الكلمات(مختلفة 
 .يتعرف المليون •
يحدد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن  •

 .الماليين
 .الماليين ويكتبهايقرأ األعداد ضمن  •
طرق يعبر عن األعداد ضمن الماليين  ب •

 .)القياسية، التفصيلية، الكلمات(مختلفة 
ضمن الماليين ويرتبها مستعمالً يقارن األعداد  •

 .القيمة المنزلية وخط األعداد
 .لماليينيقرب األعداد ضمن ا •

 .يحدد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن الباليين •
 .الباليين ويكتبهايقرأ األعداد ضمن  •
رق مختلفة يعبر عن األعداد ضمن الباليين بط •

 ).القياسية، التفصيلية، الكلمات(
 ويرتبها مستعمالً ضمن الباليينيقارن األعداد  •

 .القيمة المنزلية وخط األعداد
 . ضمن الباليين األعدادبيقر •
 . األولية لعدد) القواسم (يجد العوامل •
 .لعددين أو أكثريحدد العوامل المشتركة  •
غير يستعمل النماذج ليتعرف األعداد األولية و •

 .األولية
 .يحدد األعداد األولية وغير األولية •
 يجد القاسم المشترك األكبر لعددين أو أكثر •
 .مضاعفات عدد مابعض يجد  •
 .يحدد المضاعفات المشتركة لعددين أو أكثر •
 .يجد المضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر •

 .يحلل عدداً إلى عوامله األولية •
 .يتعرف قوة عدد •
 .التعابير العدديةاألسس في يستعمل القوى و •
 ل المشترك األكبر لعددين أو أكثريجد العام •

 .ويستعمله
 عف المشترك األصغر لعددين أو أكثريجد المضا •

 .ويستعمله

  الكسور
 .يجد الكسور المتكافئة •
يقارن بين الكسور ويرتبها مستعمالً الكسور  •

 .يكتب كسوًرا مكافئة لكسر معطى •
 . في أبسط صورةريكتب الكس •

 .لكسر في أبسط صورةيعبر عن ا •
 .يكتب الكسور غير الفعلية كأعداد كسرية •
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 .المتكافئة

يقرأ الكسور غير الفعلية واألعداد الكسرية  •

 .تبهاويك
 .يعبر باألعداد الكسرية •
يحول بين الكسور غير الفعلية واألعداد  •

 .الكسرية

 .يستعمل الكسور في التعبير عن مواقف قسمة •
 .يكتب الكسور غير الفعلية كأعداد كسرية •
 .يكتب األعداد الكسرية ككسور غير فعلية •
الكسور واألعداد الكسرية على خط  ويسمييمثل  •

 .األعداد
الكسور واألعداد الكسرية باستعمال خط بين يقارن  •

 .األعداد

 .يكتب األعداد الكسرية ككسور غير فعلية •
 .ر واألعداد الكسرية ويرتبهاالكسوبين قارن ي •
 .األعداد الكسرية والكسور يقرب •

 الكسور العشرية

 .يقرأ األعشار واألجزاء من مئة ويكتبها •
يعبر عن األعشار واألجزاء من مئة بطرق  •

 .مختلفة
 .يتعرف األعداد العشرية •
 .يقرأ األعداد العشرية ويكتبها •
 .يعبر عن األعداد العشرية بطرق مختلفة •
 .يحول بين األعداد الكسرية واألعداد العشرية •
الكسور واألعداد العشرية على سمي وييمثل  •

 .خط األعداد
 .يجد الكسور والكسور العشرية المتكافئة •
يرتب مجموعة من الكسور واألعداد العشرية  •

 .والكسور واألعداد الكسرية
 .العشرية واألعداد يقرب الكسور •

 .ويكتبهاالعشرية واألعداد يقرأ الكسور  •
فة يعبر عن الكسور واألعداد العشرية بطرق مختل •

 ).الكلمات، التفصيليةو، القياسية(
 .يحول بين الكسور والكسور العشرية •
 . ويرتبهاالعشريةواألعداد يقارن الكسور  •
 .العشريةواألعداد الكسور  يقرب •

 .يحدد القيمة المنزلية لرقم في عدد عشري •
بالصورة العشرية واألعداد الكسور يعبر عن  •

 .القياسية
الصورة ية بالعشرواألعداد الكسور يعبر عن  •

 .التفصيلية
 .واألعداد العشرية ويرتبهايقارن الكسور  •
 .العشريةواألعداد يقرب الكسور  •
يحول بين الكسور العشرية والكسور في أبسط  •

 .صورة

 النسبة واملعدل والتناسب
 .يتعرف النسبة والمعدل ويميز بينهما •  

 في أبسط  بصورة كسرة والمعدل  النسبيعبر عن •
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 .صورة

نسًبا تتضمن ل ئ لحل مسااول النسبديستعمل ج •

 .متكافئة
 .يتعرف التناسب ويدرك خاصيته •
 .الم إذا ما كانت كميتان متناسبتين أفيما يحدد  •
 .يجد الحد المفقود في تناسب •

  النسبة املئوية

 .يستعمل النماذج ليتعرف النسبة المئوية •  
 .يكتب النسبة المئوية ككسر في أبسط صورة •
 .ويةيكتب الكسر كنسبة مئ •
 .يكتب النسبة المئوية ككسر عشري •

  األعداد الصحيحة

 .يتعرف األعداد السالبة •  
 .يتعرف األعداد الصحيحة •
يعبر عن مواقف حياتية حقيقية مستعمالً األعداد  •

  .الصحيحة

العمليات على األعداد 
 الكلية

 .األعداد الكلية ويطرحهايجمع  •
يطرح أعداًدا مكونة من عدة منازل بعض  •

 . أصفاًرامنازلها
 .العشرة والمئة واأللفيضرب في مضاعفات  •
في يضرب عدداً من أربع منازل على األكثر  •

 .عدد من منزلة واحدة
 من ثالث منازل على األكثر في اًضرب عددي •

 .من منزلتينعدد 

 .األعداد الكلية ويطرحهايجمع  •
 في عدد من منزلة واحدةيضرب  •
 .في عدد من منزلتينرب يض •
 .يقسم على عدد من منزلة واحدة •
 على  على األكثريقسم أعداًدا ضمن ثالث منازل •

 .عدد من منزلتين
 .يفسر الباقي في مسائل القسمة •
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يضرب أعداًدا مكونة من عدة منازل بعض  •

 .منازلها أصفاًرا بعدد من منزلة واحدة
 .عدم وجود باقيجري عملية القسمة مع  •
 .يجري عملية القسمة مع وجود باق •
من فيها قسمة يكون ناتج القسمة يجري عملية  •

 .منزلتين
من فيها قسمة يكون ناتج القسمة يجري عملية  •

 . منازلثالث
فيها قسمة يحتوي ناتج القسمة يجري عملية  •

 .على أصفار

  العمليات على الكسور

 .الكسور ذات المقامات المتشابهةيجمع  • 
 .يطرح الكسور ذات المقامات المتشابهة •
 .ات المختلفةيجمع الكسور ذات المقام •
 .يطرح الكسور ذات المقامات المختلفة •
 .يجمع األعداد الكسرية •
 .داد الكسريةيطرح األع •

 . ويطرحهار بمقامات متشابهةيجمع الكسو •
 . ويطرحهاةمختلفيجمع الكسور بمقامات  •
 .يجمع األعداد الكسرية ويطرحها •
 .يضرب الكسور •
 .يضرب األعداد الكسرية •
 .يقسم الكسور •
 .كسريةلايقسم األعداد  •

العمليات على الكسور 
  العشرية

 .العشريةواألعداد يجمع الكسور  •
 .العشريةواألعداد يطرح الكسور  •

 . ويطرحهاالعشريةواألعداد يجمع الكسور  • .يجمع الكسور واألعداد العشرية ويطرحها •
 .يضرب كسراً عشرياً في عدد •
 .يضرب كسراً عشرياً في آخر •
 .كسراً عشرياً على عدد يقسم  •
 .كسراً عشرياً على آخرسم يق •



 مادة الرياضياتلمصفوفة المدى والتتابع 

 ٦٢

   االبتدائيالسادس   االبتدائياخلامس   االبتدائيالرابع اال              الصف

احلساب الذهين 
  واستراتيجيات التقدير

 . والطرحالجمعنواتج يقدر  •
يضرب في يستعمل حقائق الضرب األساسية ل •

 .١٠٠٠و، ١٠٠و، ١٠مضاعفات 
يستعمل الحقائق األساسية واألنماط في إجراء  •

 .الضرب ذهنياً
 .قريباتج الضرب باستعمال التويقدر ن •
األساسية لقسمة مة القسائق يستعمل حق •

 . ذهنًيا١٠٠٠و، ١٠٠و، ١٠مضاعفات 
األنماط في إجراء الحقائق األساسية ويستعمل  •

 .القسمة ذهنًيا
 . بالتقريباتج القسمةويقدر ن •
 العشريةواألعداد اتج جمع الكسور ويقدر ن •

 .وطرحها

  مستعمالًتقريببالنواتج الجمع والطرح يقدر  •

 .األعداد المتناغمة
) compensation( تعويضيستعمل خطة ال •

 . ذهنًياوطرحهالجمع األعداد 
 .يقدر نواتج جمع األعداد وطرحها •
 إجراءستعمل الحقائق األساسية واألنماط في ي •

 .القسمة ذهنًيا
 واألعداد تقريب الضرب باستعمال النواتجيقدر  •

 .تناغمةالم

 إجراءيستعمل الحقائق األساسية واألنماط في  •

 .القسمة ذهنًيا
 واألعداد تقريبتج القسمة باستعمال الاويقدر ن •

 .المتناغمة
لجمع ) compensation(لتعويضيستعمل خطة ا •

 . ذهنًياوطرحها الكسور العشرية
 .يستعمل خواص العمليات ليحسب ذهنياً •

 . وطرحهاجمع الكسور العشريةنواتج يقدر  •
يقدر نواتج جمع الكسور واألعداد الكسرية  •

 .بالتقريب
واألعداد الكسرية ور  ضرب الكسنواتجيقدر  •

 .قريبباستعمال األعداد المتناغمة والت
العشرية واألعداد ضرب الكسور نواتج يقدر  •

 .وقسمتها
 .يستعمل خواص العمليات ليحسب ذهنياً •

 اجلبـــــــــــر

  استعمال األمناط

 في مضاعفات لضربلنماط األ يستعمل •

 .العشرة والمئة واأللف
اعفات العشرة  األنماط للقسمة مع مضيستعمل •

 .والمئة واأللف
 يحدد األنماط ويوسعها •

 األنماط للضرب في مضاعفات العشرة يستعمل •

 .والمئة واأللف
 األنماط للقسمة مع مضاعفات العشرة يستعمل •

 .والمئة واأللف
  يحدد األنماط ويوسعها •

 يصف األنماط العددية وغير العددية ويوسعها •
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  خواص العمليات

واعد الطرح في  الجمع وقخواصيستعمل  •

 . والطرحالجمع
 في  الضرب وقواعد القسمةخواصستعمل ي •

 .الضرب والقسمة
 مستعمالً أعداديجد حاصل ضرب ثالثة  •

 .خواص الضرب

الكلية  لجمع األعداد خواص الجمعيستعمل  •

 .والكسور العشرية ذهنًيا
الكلية األعداد  ضربخواص الضرب ليستعمل  •

 .والكسور العشرية ذهنياً
 .توزيع للضرب ذهنًياالاصية خيستعمل  •

 .يستعمل خواص الجمع والضرب ليحسب ذهنياً

  التمثيل اجلربي

 . عدديةينمذج جمالً •
 .دديةع يكتب جمالً •
 .ينمذج تعابير عددية ويكتبها •
 .يبسط تعابير عددية •

 .يبسط تعابير عددية •
 .يتعرف المتغير ويستعمله •
 .جبريةتعابير يكتب  •
  .جبرية تعابير يجد قيم •

أولويات العمليات يبسط تعابير عددية مستعمالً  •

 .الحسابية
 .يكتب تعابير جبرية •

 .يجد قيم تعابير جبرية •

حل املعادالت واملتباينات

 .يحل معادالت الجمع والطرح مستعمالً النماذج • 
يحل معادالت الجمع والطرح مستعمالً الحساب  •

  .الذهني

 .يحل المعادالت باستعمال الحساب الذهني •
 .تحققالن ويخمالتالمعادالت باستعمال خطة يحل  •

  الدوال والعالقات

 .يجد قاعدة دالة من جدول  •
يستعمل الجمع والطرح ليكمل أو ينشئ جدول  •

 .دالة
يستعمل الضرب والقسمة ليكمل أو ينشئ  •

 .جدول دالة

 .يجد قاعدة دالة من جدول •
 .يكتب قاعدة دالة  •
 .يكمل جدول دالة •
 .ينشئ جدول دالة •

  .ول الدواليكمل جدا •

 . ويكتبهايجد قواعد الدوال •
 .ول الدوالاينشئ جد •

 القيـــــــــــــاس

الطول والوزن والكتلة 
  سعةوال

 .األطوال في النظام المترييقدر  •
 .يقيس األطوال في النظام المتري •
 .يقدر السعات في النظام المتري •

  .لقياس األطوالالمناسبة يختار الوحدات  •

 – ملم، م –سم  (يحول بين وحدات الطول المترية •

 .) م– ملم، كلم –سم، م 

 .يستعمل وحدات الطول المترية •
 .يستعمل وحدات الكتلة المترية •
 .يستعمل وحدات السعة المترية •
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 .يقيس السعات في النظام المتري •
 .ياألوزان في النظام المتريقدر  •
 .األوزان في النظام المترييقيس  •
 .ق بين الكتلة والوزنيتعرف الفر •

 ملغم، كغم –غم ( يحول بين وحدات الكتلة المترية •

 .) غم–
  .) ملل– لتر( يحول بين وحدات السعة المترية •

 .يحول بين الوحدات في النظام المتري •

  درجة احلرارة

ين يختار درجة الحرارة المناسبة في النظام •  

 .)فهرنهايت، سيلزيوس(
 .لحرارةيقدر درجة ا •

 الزمن

لمستغرق تتضمن الوقت ايحل مسائل  •

)Elapsed Time(. 
 .يحول بين وحدات الزمن •
 . ويطرحهاالزمنوحدات يجمع  •
 Elapsed(تتضمن الوقت المستغرق يحل مسائل  •

Time(. 

 

  احمليط
 .يقدر محيط شكل •
 المستطيليحسب محيط  •
 .محيط المربعيحسب  •

 .مضلع بجمع أطوال أضالعه محيط يحسب •
 .يحسب محيط مضلع مستعمالً الصيغ •

 .لدائرةيقدر محيط ا •
 .يط الدائرة محيحسب •

  املساحة
 .يقدر مساحة شكل •
 .يحسب مساحة المستطيل •
 .المربعساحة يحسب م •

 .يقدر مساحة األشكال بالمربعات •
 .لمربعاتايجد مساحة األشكال ب •
 .يحسب مساحة المستطيل والمربع •

 .يحسب مساحة متوازي األضالع •

 .يحسب مساحة المثلث •

 . السطحية للمنشورالمساحةيحسب  •

 احلجم
  .يقدر الحجم بالوحدات المكعبة •

 .يقيس الحجم بالوحدات المكعبة •
 .المنشورحجم يحسب  • .حجم المنشوريحسب  •

 اهلندســـــــــــــة
األشكال املستوية 
  واسمات

 .، ويصفها المجسماتيميز •
 .يصنف شبكات المجسمات ويرسمها •

 .لحات الهندسية األساسية المصطتعرفي •
  .المستقيمات المتقاطعة والمتوازية والمتعامدة يميز •

 .يقدر قياس زاوية •
 .يقيس زاوية •
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الخط المستقيم والقطعة : يحدد كال من •

 .)نصف المستقيم( المستقيمة والشعاع
الخط المستقيم والقطعة : يصف كال من •

 .)نصف المستقيم (المستقيمة والشعاع
 يميز المستقيمات المتوازية والمتعامدة •
 .، ويصفها األشكال المستويةيميز •
 .يصنف األشكال المستوية •
 .يميز المضلعات •
 .، ويصفهايحدد المثلثات •
 .يصنف المثلثات •
  .يحدد األشكال المتطابقة •

 .، ويصفها الزوايايحدد •
 .يصنف الزوايا •

 .يتعرف المضلعات •
 . ويستعملهايحدد صفات األشكال الرباعية •
 . ويستعملهامجسماتيحدد صفات ال •

 زوايايصنف ال •
 .يرسم زاوية •
 .قات بين الزوايابق العاليط •

 .يجد قياس زاوية غير معلومة في شكل هندسي •

 .نف المثلثاتيص •
 .يجد قياس الزاوية الناقصة في مثلث •
 .يصنف األشكال الرباعية •
 .شكل رباعييجد قياس الزاوية الناقصة في  •

 اهلندسة اإلحداثية

 .يمثل ويسمي النقاط على خط األعداد •
على شبكة يمثل ويسمي األزواج المرتبة  •

 .المربعات

 .يمثل ويسمي النقاط على خط األعداد •
يمثل ويسمي األزواج المرتبة على شبكة  •

 .المربعات
 .يجري التحويالت الهندسية على شبكة المربعات •

 . األعداد الصحيحة على خط األعدادويسمييمثل  •

التحويالت اهلندسية 
  والتماثل

على شبكة صورة شكل باالنسحاب يرسم  • 

 .مربعاتال
على شبكة صورة شكل باالنعكاس يرسم  •

 .مربعاتال
 .مربعاتالدوران على شبكة الصورة شكل بيرسم  •
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انعكاس، انسحاب، ( نوع التحويل الهندسي يحدد  •

 )دوران

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

مجع البيانات وتنظيمها 
  وعرضها

  .يجري مسًحا شامال ليجمع معلومات •

 .ي لوحة اإلشارات وينظمها فيجمع البيانات •
 .ينظم البيانات في جداول •

  .ينظم البيانات في جداول تكرارية •

 متثيل البيانات
 )Line Plots(يقرأ التمثيل بلوحة النقاط  •
 .يمثل البيانات بلوحة النقاط •
  .يقرأ البيانات الممثلة باألعمدة •

 .يمثل البيانات بلوحة النقاط ويقرأها •

 .يمثل البيانات باألعمدة ويقرأها •

 .يانات باألعمدة المزدوجة ويقرأهايمثل الب •

 يمثل البيانات باألعمدة •
 يمثل البيانات باألعمدة المزدوجة •
  .)Line Graph(يمثل البيانات بالمضلعات  •

 االستنتاجات والتوقعات

 .بلوحة النقاطيفسر البيانات الممثلة  •
  .يفسر البيانات الممثلة باألعمدة •

  .القيميحدد المنوال لمجموعة من  •

  .القيميحدد الوسيط لمجموعة من  •

لمجموعة من ) ةشاذال(فة يحدد النقاط المتطر •

 .قيمال

  .البيانات في جدول تكرارييفسر  •

 .يفسر البيانات الممثلة بيانياً •
  .قيميجد الوسيط لمجموعة من ال •

 .قيميجد المنوال لمجموعة من ال •

  .والمضلعاتيحلل البيانات الممثلة باألعمدة  •

 .القيمسابي لمجموعة من وسط الحمتيجد ال •
 .القيمالوسيط والمنوال والمدى لمجموعة من : يجد •
 .الوسيط والمنوال والمدى: يفسر كال من •
 .ل العينات عن سلوك المجتمع يتنبأ باستعما •

  االحتمال

 مل الصور إليجاد النواتج الممكنةيستع •

 .لتجربة
 .يصف االحتمال بالكلمات •
 .باألرقاميصف االحتمال  •

 .نية حدوث حادثيقرر إمكا •
 .ينظم نواتج تجربة احتمالية في قائمة •
 .ينظم نواتج تجربة بالرسم الشجري •
 .يصف االحتمال بالكلمات •
 .يستعمل الكسور لوصف االحتمال •
 .يجد احتمال وقوع حادث •
 

 .يجد احتمال حادث البسيط •
 .يفسر احتمال حادث البسيط •
 .الرسم الشجري باستعمال ة العينفضاءيبني  •
  .باستعمال القوائمالعينة  فضاءيبني  •
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 ٦٧

   االبتدائيالسادس   االبتدائياخلامس   االبتدائيالرابع اال              الصف
 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) استراتيجيات(خطط 
 ومهارات حل املسألة

 االستراتيجياتحل المسألة باستعمال ي •

  : التاليةوالمهارات

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  سم صورةر •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  والمهاراتل المسألة باستعمال االستراتيجياتحي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  ة عكسيةالحل بطريق •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
 جواب تقديري أو مضبوطاتخاذ قرار إيجاد  •
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

  والمهارات باستعمال االستراتيجياتالمسألةحل ي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  ئمةإنشاء قا •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •
 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
 جواب تقديري أو مضبوطاتخاذ قرار إيجاد  •
  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  عددة الخطواتحل مسائل مت •

 كتابة معادلة •
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 ٦٨

   االبتدائيالسادس   االبتدائياخلامس   االبتدائيالرابع اال              الصف
 كتابة معادلة •  حل مسائل متعددة الخطوات •

  التربير الرياضي

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .نڤ أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

 .ينشئ المسائل •
  .ر األمثلة المضادةيختبم ودقي •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .ڤن أشكال يستعمل •

  . الرياضيةيشرح المبررات •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

 .ينشئ المسائل •
  .ر األمثلة المضادةيختبم ودقي •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .ڤن أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

 .ينشئ المسائل •
  .لمضادةر األمثلة ايختبم ودقي •
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  )٩- ٧ (توسطةمادة الرياضيات للمرحلة املألهداف مصفوفة املدى والتتابع 
 McGraw-Hill ©2008-2009وفق سالسل 

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 األعـــداد والعمليــــــــات

  األعداد الكلية

 . في التعابير العدديةواألسس القوىيستعمل  •
 .يحسب قوة عدد •
 .يحسب مربع عدد •
  .يجد الجذر التربيعي للمربع الكامل •

  

 النسبة واملعدل والتناسب

 .كسر في أبسط صورةبصورة يعبر عن النسبة  •
 .يحدد النسب المتكافئة •
 .يتعرف وحدة المعدل ويستعملها •
 .يجد وحدة المعدل •
 يكتب تناسب •
 .تناسبيحل  •
 قات المتناسبةيحدد العال •
 .يحل مسائل تتضمن مقياس الرسم •
 .)scale factor(يجد معامل القياس  •

 .يعبر عن النسبة بصورة كسر في أبسط صورة •
 .يحدد وحدة المعدل •
والعالقات التي ال  التي تمثل تناسبا اتحدد العالقي •

 .اًتمثل تناسب
 .يجد معدل التغير •
 .يحدد العالقات التي تمثل تناسبا خطيا •
 .د معامل التغير الثابتيج •
 .يجد الحد المفقود في تناسب •
 .يستعمل التناسب في حل المسائل •
يحسب األطوال في مسائل واقعية تتضمن  •

 ).القياس غير المباشر(المثلثات المتشابهة 
 .يحل مسائل على مقياس الرسم •

 . يكتب معادالت تمثل عالقات تناسب •

 . تمثل عالقات غير متناسبةمعادالتيكتب  •

  .التغير في حل المسائل) معدل (متوسطتعمل يس •

  النسبة املئوية
 .يستعمل النماذج ليجد النسبة المئوية من عدد •
 .عددمن يجد النسبة المئوية  •

يحول بين النسبة المئوية والكسور والكسور  •

 .العشرية
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 ٧٠

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 Percent(تناسب المئويالمستعمالً يحل مسائل  •

Proportion(. 
 المئويةالنسب عادلة م مستعمالًيحل مسائل  •
)The Percent Equation(. 
ضمن ضريبة المبيعات تيحل مسائل ت •

  .تخفيضاتوال

 Percent(التناسب المئويمستعمالً يحل مسائل  •
Proportion(. 

 .يحل مسائل مستعمال معادلة النسب المئوية •
 .يجد نسبة الزيادة أو النقص •
 .يستعمل نسبة الزيادة أو النقص •
  .سيطيحل مسائل على الربح الب •

  األعداد الصحيحة

 .يتعرف األعداد الصحيحة •
 . ويكتبهاعداد الصحيحةيقرأ األ •
 .يمثل األعداد الصحيحة على خط األعداد •
 . صحيح القيمة المطلقة لعددسبيح •
 . ويرتبهايقارن األعداد الصحيحة •

  

  األعداد النسبية

 .يتعرف األعداد النسبية • 
 .يميز األعداد العشرية والدورية •
  .ين الكسور والكسور العشريةيحول ب •
 . ويرتبهايقارن األعداد النسبية •
 .يستعمل القوى في التعابير العددية •
 .يحسب قوة عدد نسبي •
 .يعبر عن العدد بالصيغة العلمية •

  

  األعداد احلقيقية

 .يجد الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع • 
 .يتعرف األعداد غير النسبية •
 .يتعرف األعداد الحقيقية •
 . نظام األعداد الحقيقيةعداد فييصنف األ •

 . الحقيقية ويمثلها على خط األعداداألعداديصف  •

 .التربيعييجد الجذر  •
 .يرتب األعداد الحقيقية •
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 ٧١

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 .يتعرف خواص األعداد الحقيقية ويستعملها •
 .يمثل األعداد الحقيقية على خط األعداد •
 .يقارن بين عددين حقيقيين •

  العمليات على األعداد

 .ع األعداد الصحيحةيجمذج ليستعمل النما •
 .يجمع أعداداً صحيحة •
 .يستعمل النماذج ليطرح األعداد الصحيحة •
 .يطرح عدداً صحيحاً من آخر •
 .يضرب عدداً صحيحاً في آخر •
 .يقسم عدداً صحيحاً على آخر •

 .يضرب عدداً نسبياً في آخر •
 .يجد النظير الضربي لعدد نسبي •
 .يقسم عدداً نسبياً على آخر •
 .نسبيينيجمع عددين  •
 .يطرح عدداً نسبياً من آخر •

 

خطط احلساب الذهين و
   التقدير)استراتيجيات(

 الكسور والكسور مستعمالً المئوية ةيقدر النسب •

 .العشرية

 .يحل المعادالت البسيطة ذهنياً •

 . لعددالجذر التربيعي يقدر •
 .يجد النسب المئوية ذهنيا •
 .ةباستعمال الكسور والنسب المئوية المتكافئيقدر  •

 

  اجلبـــــــــــر

  يةساباملتتابعات احل

 . حسابيةمتتابعة بين حدود العالقةيجد  •  

 . حسابيةمتتابعةيوسع حدود  •

ة تابع ليجد الحد في متجبريةيكتب تعابير  •

 .حسابية

 .  الحسابية المتتابعاتيتعرف  •

 .حسابيةيوسع متتابعة  •
 .الحد العام في متتابعة حسابية صيغة يجد •

  تخواص العمليا

يستعمل خاصيتي التجميع واإلبدال ليبسط عبارة  •

  .عددية

 توزيع الضرب على الجمعيستعمل خاصية  •

 .ليبسط عبارة عددية

يستعمل خواص العمليات في تبسيط التعابير  •

 العددية

في توزيع الضرب على الجمع يستعمل خاصية  •

 .تبسيط التعابير الجبرية
•  
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف

  التعابري العددية واجلربية

أولويات   مستعمالًار عدديمقديجد قيمة  •

 .العمليات
 . والعكسجبريةتعابير بالجمل اللفظية يعبر عن  •
 . والعكسمعادالتبجمل اللفظية يعبر عن ال •
 .يبسط تعابير عددية تتضمن أعداداً صحيحة •
يحسب تعابير عددية تتضمن القيمة المطلقة لعدد  •

 .صحيح
 .يجد قيم تعابير جبرية تتضمن أعداداً صحيحة •

ابير جبرية بجمع وطرح الحدود يبسط تع •

 .المتشابهة
 موقف حياتي يلطوتين لتمثمن خيكتب معادالت  •

 .حقيقي
 .يضرب الحدود الجبرية •
 .يقسم الحدود الجبرية •
 .يجد قوى الحدود الجبرية •
 .يجد جذور الحدود الجبرية •

يكتب معادلة خط مستقيم علم ميله ونقطة يمر  •

 .  بها

.تان يمر بهماادلة خط مستقيم علمت نقطيكتب مع •

 .يكتب معادلة خط مستقيم بصيغة الميل والمقطع •
 .يكتب معادلة خط مستقيم بصيغ مختلفة •
 .يضرب وحيدات الحد •
 .يبسط تعابير تتضمن قوى وحيدات الحد •
  .يبسط تعابير تتضمن قسمة وحيدات الحد •

 .يبسط تعابير تتضمن أسساً سالبة •
  .  درجة كثيرة حدوديجد •

دود تصاعدياً أو كثيرة حفي حدود اليرتب  •

 .تنازلياً
  .   يجمع كثيرات حدود •

 .  يطرح كثيرات حدود •
 . يضرب وحيدة حد في كثيرة حدود •
 .يحل معادالت تتضمن كثيرات الحدود •
 . يضرب ثنائية حد في أخرى •
يضرب كثيرة حدود في أخرى باستعمال خاصية  •

 .توزيع الضرب على الجمع
 .ينمربعيجد مربع المجموع والفرق بين  •
 . ناتج ضرب مجموع حدين في الفرق بينهماديج •
  .يحلل وحيدة الحد إلى عواملها األولية •
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 ٧٣

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 .يجد القاسم المشترك األكبر لوحيدة الحد •
  .يحلل كثيرة حدود باستعمال خاصية التوزيع •

  )جـ + ب س  + ٢س(يحلل ثالثي الحدود  •

  )جـ + ب س  + ٢س ا(يحلل ثالثي الحدود  •

 .يحلل الفرق بين مربعين •
  .ثي الحدود المربع الكامليحلل ثال •

حل املعادالت واملتباينات

 .يحل معادالت بأعداد صحيحة •
 .يحل معادالت الجمع والطرح مستعمالً النماذج •
يحل معادالت الجمع والطرح مستعمالً خواص  •

 .عالقة المساواة
 . مستعمالً النماذجالضربيحل معادالت  •
يحل معادالت الضرب مستعمالً خواص عالقة  •

 .ويالتسا
 .يحل معادالت من خطوتين •

 .بأعداد نسبيةيحل معادالت  •
 .يحل معادالت ذات خطوتين •
 .يحل معادالت متغيراتها على الطرفين •

• حدد فيما إذا كان عدد حلول نظام من المعادالت ي

الخطية صفرا، أو واحدا أو عددا ال نهائي من 

  . الحلول

  .  يحل نظاماً من المعادالت الخطية بالتعويض •

يحل نظاما من المعادالت الخطية باستعمال  •

  . الحذف بالجمع

يحل نظاماً من المعادالت الخطية باستعمال  •

 .الحذف بالطرح
 الخطية باستعمال يحل نظاماً من المعادالت •

 .الحذف بالضرب
  .يحل نظام من المعادالت الخطية بالرسم البياني •

يحل مسائل عملية واقعية تتضمن نظاماً من  •

 .الخطيةالمعادالت 
يحدد أفضل أسلوب لحل نظام من المعادالت  •

 .الخطية
  .يستعمل الجمع في حل متباينة خطية •
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 ٧٤

  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف
 .  يستعمل الطرح في حل متباينة خطية •
  .يستعمل الضرب في حل متباينة خطية •

 .  يستعمل القسمة في حل متباينة خطية •
يحل متباينة خطية تتضمن أكثر من عملية  •

  . حسابية واحدة

 .  طية تتضمن خاصية التوزيعيحل متباينة خ •
 :يحل معادالت تربيعية من الصيغة •

 .  صفر= ب س  + ٢س   ا    
 :يحل معادالت من الصيغة •

 ٠= جـ  + ٢ س       
 :يحل معادالت من الصيغة •

 .صفر= جـ + ب س  + ٢س  ا       
 .يحل معادلة تتضمن الفرق بين مربعين •
 .يحل معادالت تتضمن مربعات كاملة •
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  ) التاسع(الثالث املتوسط   )الثامن(الثاين املتوسط   )السابع(األول املتوسط  اال              الصف

 والعالقاتالدوال 

 .دالة جدول ينشئ •
 .دالة من جدول) قاعدة(يكتب معادلة  •
 .يمثل دالة خطية بيانياً •

 . غير خطيةمحدد فيما إذا كانت الدالة خطية أي •
 .جدول دالةيكمل  •
 . الجداوليمثل الدوال الخطية مستعمالً •
 .يمثل الدوال الخطية بيانيا •
  .يجد ميل مستقيم •
  .مسائللتغيير الطردي في حل اليستعمل ا •

 بمجموعات من األزواج المرتبة، يمثل العالقات •

وبالجداول، وبالرسوم السهمية وبالرسومات 

 .البيانية
 .يجد معكوس عالقة •
  .  يحدد فيما إذا كانت عالقة معطاة هي دالة أم ال •

 .يجد قيم الدالة •
   .يحدد المعادالت الخطية •

 .يمثل المعادالت الخطية بيانياً •
 .  لطردي ويمثلها بيانياًالت التغير ايكتب معاد •
 .يحل مسائل تتضمن التغير الطردي •
يكتب صيغة الميل والقاطع لمعادلة خطية ويمثلها  •

  . بيانياً

ينمذج بيانات حياتية واقعية بصيغة الميل والقاطع  •

  .لمعادلة

 القيـــــــــــــاس

  احمليط
 .يتعرف النسبة التقريبية •
 .يحسب محيط الدائرة •

  .ة محيط الدائريحسب •

  املساحة

 .مساحة شبه المنحرفيحسب  •
 .مساحة المثلثيحسب  •
 .مساحة الدائرةيحسب  •
 . أشكال مركبةاتمساحيحسب  •

  .ةائردالمساحة يحسب  •

  . أشكال مركبةاتيحسب مساح •

 في )المخططات (يستعمل النماذج والشبكات •

 .حساب المساحة السطحية لألسطوانة
 .السطحية للمنشوريحسب المساحة  •

 . مساحة متوازي األضالعيحسب •
يحدد فيما إذا كانت نقاط معطاة في المستوى  •

 .اإلحداثي تعرف متوازي أضالع أم ال
  .يجد مساحة المثلث •

 .يجد مساحة شبه المنحرف •
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 .يحسب المساحة السطحية لالسطوانة •
 .يحسب السطحية للهرم •

 .مساحة المعينيجد  •
  .يجد مساحة مضلع منتظم •

 .يجد مساحة الدائرة •
  .ة مركبالشكجد مساحات أي •

يجد مساحة شكل مركب مرسوم في المستوى  •

 .اإلحداثي
 .يحسب مساحة قطاع دائري •
 .يحسب مساحة قطعة دائرية •
 واألسطوانة منشورليجد المساحة الجانبية ل •

 .والهرم المنتظم والمخروط
 واألسطوانة منشورل لسطحيةيجد المساحة ال •

 .والهرم المنتظم والمخروط والكرة

 جماحل
 .حجم منشور قاعدته مستطيليحسب  •
 .حجم منشور قاعدته مثلثيحسب  •
 .حجم األسطوانةيحسب  •

 واألسطوانة والهرم يحسب حجم المنشور •

 .والمخروط
 واألسطوانة والهرم والمخروط يجد حجم المنشور •

 .والكرة
 .يحل مسائل تتضمن حجم الكرة •

 اهلندســـــــــــــة

األشكال املستوية 
  واسمات

 .نف الزوايايص •
 .يحدد الزوايا المتقابلة بالرأس والمتجاورة •
 .يحدد الزوايا المتتامة والمتكاملة •
 .ة في شكليجد قياس الزاوية الناقص •
 . ويصنفهايحدد المثلثات •
 . ويصنفهايحدد األشكال الرباعية •

 ليجد طول ضلع في يستعمل نظرية فيثاغورس •

 .مثلث قائم الزاوية
يستعمل عكس نظرية فيثاغورس ليحدد المثلث  •

 .القائم الزاوية
 .رية فيثاغورسيحل مسائل واقعية مستعمالً نظ •
 .يحدد المضلعات المتشابهة •

جانبية لشكل ثالثي األبعاد ) مساقط(يرسم مناظر  •

 ).مجسم(
 .مجسماتاليستقصي مقاطع  •
• فهايميز الخواص األساسية للكرة ويعر.  

  .يحدد المجسمات المتطابقة والمتشابهة •

 .يذكر خواص المجسمات المتشابهة •
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 .يقرر تشابه شكلين •
يجد الطول الناقص في زوج من األشكال  •

 .المتشابهة
 .يصنف المضلعات •
 .دد المضلع الذي يصلح للتبليطيح •
 .يحدد خواص األشكال ثالثية األبعاد ويصنفها •
علوي وجانبي بمعلومية وجه  اًيبني مجسم •

 .وأمامي

 .يجد القياسات الناقصة في المضلعات المتشابهة •
 من متوازيين وقاطع ناتجةاليحدد أزواج الزوايا  •

 .لهما
الناتجة من متوازيين  بين الزوايا اتالعالقيتعرف  •

 .وقاطع لهما ويستعملها
 . زوايا مضلعاتيجد مجموع قياس •
 .ظمضلع منتم زوايا اتيجد مجموع قياس •
 .يحدد المضلعات المتطابقة •
 .يجد القياسات الناقصة في مضلعين متطابقين •
 .يحدد خواص األشكال ثالثية األبعاد ويصنفها •
 .يبني أشكاالً ثالثية األبعاد •

 اهلندسة اإلحداثية

 .يتعرف المستوي اإلحداثي •
 .يتعرف الزوج المرتب •
في ) زواج المرتبةاأل(يمثل ويسمي النقاط  •

 .المستوي اإلحداثي

 يمثل ويسمي النقاط في المستوي اإلحداثي •
المستوي المسافة بين نقطتين في يحسب  •

  .اإلحداثي

مستقيم يمر بنقطة معينة وموازٍ خط يكتب معادلة  •

 . آلخر في المستوي اإلحداثي
مستقيم يمر بنقطة معينة خط يكتب معادلة  •

 .وعمودي على آخر في المستوي اإلحداثي

التحويالت اهلندسية 
  والتماثل

 .في شكل) التماثل(محاور التناظر يحدد  •
 .إلحداثيالمستوى ااالنسحاب في  مثلي •
 .يوجد إحداثيات االنسحاب •
 . في المستوي اإلحداثييمثل االنعكاس •

 .في شكلحول محور ) التماثل(لتناظر ايحدد  •
 .في شكلحول نقطة ) التماثل(التناظر يحدد  •

 .مناظرة ألشكال مستوية) عكسية(يرسم صوراً  •
) التناظر(يحدد ويرسم محاور ونقاط التماثل  •

 .لشكل مستوٍ
سحاب مستعمالً النظام ورة االنيرسم ص •

  .حداثياإل

يرسم صورة االنسحاب مستعمالً تكرار  •

 .االنعكاس
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  .يرسم صورة الدوران مستخدما زاوية الدوران •

  . المنتظمالتبليطيحدد  •

 .يصمم تبليطًا وفق صفات محددة •
 المعطى )Dilation(التمدد يحدد فيما إذا كان  •

 .يمثل تكبيرا أو تصغيرا، أو تحويالً تطابقًا
 .يحدد معامل مقياس التمدد •

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

 متثيل البيانات

 .)Line Plots(يمثل البيانات بلوحة النقاط  •
-Stem(يمثل البيانات بلوحة الساق والورقة •

and-Leaf Plots(. 
 .يمثل البيانات باألعمدة •
 .يمثل الييانات بالمدرج التكراري •
 .الدائريةيمثل البيانات بلوحة القطاعات  •

 .مدرج تكراريباليمثل البيانات  •
 .لوحة القطاعات الدائريةبيمثل البيانات  •
 البيانات بلوحة الصندوق والطرفينيمثل  •
)Box-and-Whisker Plots(. 
 .يمثل البيانات بلوحة الساق والورقة •

  

 االستنتاجات والتوقعات

 .بلوحة النقاطيحلل البيانات الممثلة  •
 .ة بلوحة الساق والورقةيحلل البيانات الممثل •
 يحلل البيانات الممثلة باألعمدة •
 .المدرج التكرارييحلل البيانات الممثلة ب •
 .يفسر البيانات الممثلة بالقطاعات الدائرية •
 وسطمتال: يصف مجموعة من البيانات مستعمال •

 .والمدى، والمنوال، والوسيط، الحسابي
) Line Graph(مضلعات يحلل التمثيل بال •

 .نتشار ليبني توقعات واستنتاجاتوشكل اال

 .يحلل البيانات الممثلة بلوحات ويفسرها •
 .وسط الحسابيمتيحسب ال •
 .يحسب الوسيط •
 .يحسب المدى •
 .يحسب المنوال •
 .يحسب مقاييس التشتت لمجموعة من البيانات •
يختار أسلوب العرض المناسب لمجموعة من  •

 .البيانات
 . المجتمع باستعمال العيناتعنيتنبأ  •
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  الحتمالا

 .يجد احتمال حادث بسيط •
 . لتجربة العينيفضاءيجد ال •
 . في فراغ العينةيجد احتمال حادث •
 الممكنة النواتجعدد  ليحسب مبدأ العديستعمل  •

 .لتجربة
 .يجد االحتمال التجريبي والنظري •
  .االحتمال التجريبي والنظريبين يقارن  •

 .النواتج باستعمال مخطط الشجرةيحسب عدد  •
 .لنواتج باستعمال مبدأ العد األساسياعدد يحسب  •
 .يحسب احتمال الحوادث المستقلة وغير المستقلة •
 .يحسب االحتمال التجريبي واالحتمال النظري •
 .يستعمل االحتماالت في التنبؤ •

 . يتعرف طرق المعاينة المختلفة •
 .  يميز العينات المنحازة •
 . يستعمل الشجرة إليجاد عدد النواتج الممكنة •
دأ العد العام إليجاد عدد النواتج يستعمل مب •

  .  الممكنة

 . يستعمل التباديل في حساب االحتمال •
  .  يستعمل التوافيق في حساب االحتمال •

. يحسب احتمال حادثين مستقلين أو غير مستقلين •

أو ) منفصلين(يحسب احتمال حادثين متباعدين  •

 .  غير متباعدين

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

) استراتيجيات(خطط 
 ومهارات حل املسألة

  والمهاراتاالستراتيجياتحل المسألة باستعمال ي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •

  والمهاراتحل المسألة باستعمال االستراتيجياتي •

  :التالية

  األربع إتباع الخطوات  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 استعمال التبرير المنطقي •

  والمهارات باستعمال االستراتيجياتالمسألةحل ي •

  :التالية

  إتباع الخطوات األربع  •

 إنشاء نموذج •
  إنشاء قائمة •

  إنشاء جدول •

 المحاكاة  •
  التخمين والتحقق •

 البحث عن نمط •
  رسم صورة •

 عمال التبرير المنطقياست •
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 اختيار الخطة المناسبة •
 قولية اإلجابةالحكم على مع •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  كتابة جملة عددية •

  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
أو جواب تقديري اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  معلومات زائدة أو ناقصة •

  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 كتابة معادلة •

 اختيار الخطة المناسبة •
 الحكم على معقولية اإلجابة •
  الحل بطريقة عكسية •

  اختيار العملية •

 حل مسألة أبسط •
جواب تقديري أو اتخاذ قرار إيجاد  •

 مضبوط
  )القوانين(استخدام الصيغ  •

  حل مسائل متعددة الخطوات •

 كتابة معادلة •

  التربير الرياضي

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .نڤ أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .يكتب الحجج الرياضية •

 .ينشئ المسائل •
 .ر األمثلة المضادةيختبم ودقي •
  .التبرير االستنتاجي يستعمل •

  .التبرير االستقرائي يستعمل •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .نڤ أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . تحقق من دقة نواتج الحساباتي •

  .يكتب الحجج الرياضية •

 .ينشئ المسائل •
 .ر األمثلة المضادةيختبم ودقي •
  .التبرير االستنتاجي يستعمل •

  .التبرير االستقرائي يستعمل •

  . التبرير الرياضييستعمل •

  .نڤ أشكال يستعمل •

  .يشرح المبررات الرياضية •

  . يتحقق من دقة نواتج الحسابات •

  .ياضيةيكتب الحجج الر •

 .ينشئ المسائل •
 .ر األمثلة المضادةيختبم ودقي •
  .التبرير االستنتاجي يستعمل •

  .التبرير االستقرائي يستعمل •
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 اتــــــــداد والعمليـــاألع

  ركبةاألعداد امل

 . العدد التخيلييتعرف  •  

 . يجري العمليات على األعداد التخيلية •

 .يتعرف العدد المركب •

 .  يجري العمليات على األعداد المركبة •

يجمع األعداد المركّبة ويطرحهـا ويـضربها        •

 .ويقسمها مستعمالً الصيغة الديكارتية

يمثل بيانيا األعـداد المركبـة فـي المـستوى           •

 .المركب

لعـدد مركـب إلـى      يحول الصيغة الديكارتية     •

 .الصيغة القطبية والعكس بالعكس

يجد ناتج ضرب األعداد المركبة في الـصيغة         •

 .القطبية، وناتج قسمتها

يستعمل نظرية ديموافر إليجاد قـوى األعـداد         •

 .المركّبة في الصيغة القطبية، وإيجاد جذورها

  اجلبـــــــــــر

  الدوال اخلطية

 . يحل معادالت تتضمن القيمة المطلقة •

 .يمثل دالة القيمة المطلقة بيانياً •

 . يحل متباينات تتضمن القيمة المطلقة •

يمثل مسائل حياتية وواقعية تتضمن متباينـات        •

 .القيمة المطلقة

 . يمثل المتباينات في متغيرين بيانياً •

يحل مسائل حياتية واقعية تتـضمن متباينـات         •

 .يحلل العالقات ويمثلها بيانياً •

 .   د قيم الدوالجي •

 . يحدد المعادالت والدوال الخطية •

يكتب معادالت خطية بالصيغة القياسية ويمثلها       •

  .بيانياً

يحدد الدوال الدرجية والثابتة والوحدة، ويمثلهـا        •

  .بيانياً

يستعمل اختبارات جبرية لفحص فيما إذا كـان         •

 . حول محورشكل عالقة ما متناظرا

 .يصنّف الدواّل إلى فردية وزوجية •

 .يحدد تحويالت خطّية ألشكال بسيطة •

يمثّل بيانيا متباينات كثيرات الحـدود، والقيمـة         •

 .المطلقة، والجذور في متغيرين

 .يحّل متباينات القيمة المطلقة •
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 .  خطية في متغيرين

 . يانياًيحل نظاما من المتباينات الخطية ب •

يحل مسائل حياتية واقعية تتضمن نظامـاً مـن          •

  .المتباينات الخطية

يحدد دوال القيمة المطلقة والـدوال المتـشعبة         •

 .  ويمثلها بيانياً

 . يمثل متباينات خطية بيانياً •

 . يمثل متباينات القيمة المطلقة بيانيا •

 . يحل نظاما من المعادالت الخطية بيانياً •

.  يحدد عدد الحلول لنظام من المعادالت الخطية •

 . يحل نظاماً من المعادالت الخطية بالتعويض •

 .  يحل نظاماً من المعادالت الخطية بالحذف •

 . يحل نظاماً من المتباينات بالرسم البياني •

يحدد  إحداثيات رؤوس المنطقة الناشـئة مـن          •

 .  التمثيل البياني لنظام من المتباينات

يجد أكبر قيمة وأصغرها لدالة معرفـة علـى          •

 . منطقة

يحل مسائل عملية واقعية باسـتعمال البرمجـة         •

 .الخطية

 .عالقة ومعكوس دالةيجد معكوس  •

 .يمثّل بيانيا دالّة ومعكوسها •
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 ٨٣

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف

  املصفوفات

 . ينظم بيانات في مصفوفة •  

 . يجمع المصفوفات ويطرحها •

 .  يضرب مصفوفة في عدد •

 . يضرب مصفوفات •

 . يستعمل خواص ضرب المصفوفات •

 .٢×٢يجد محددة مصفوفة  •

 .٣×٣يجد محدد مصفوفة  •

لتين يستعمل قاعدة كريمر ليحل نظاماً من معاد       •

 . خطيتين

يستعمل قاعدة كريمر ليحل نظاماً مـن ثـالث          •

 .  معادالت خطية

يحدد فيما إذا كانت مصفوفة نظيـراً ضـربياً          •

 . لمصفوفة أخرى أم ال

 .  ٢×٢يجد النظير الضربي لمصفوفة  •

يكتب معادالت مصفوفية تكـافئ نظامـاً مـن          •

 . المعادالت

يستعمل المعادالت المصفوفية ليحل نظاماً مـن        •

  .معادالتال

  

  الدوال غري اخلطية

 .يمثل دوال تربيعية بيانياً •

القطـع  ) محور تنـاظر  (يجد معادلة خط تماثل      •

 .المكافئ وإحداثيي رأسه

 .يحل معادالت تربيعية بالرسم البياني •

 . يمثل الدوال التربيعية بيانياً •

يجد القيمتين العظمى والصغرى لدالة تربيعيـة        •

 .  ويفسرها

 . يحل معادالت تربيعية بيانياً •

 . يمثل الدالة األسية بيانياً •

 .    يحل معادالت أسية وبيانات أسية •

 . يجد قيم تعابير لوغاريتمية •

ــات   • ــة ومتباين ــادالت لوغاريتمي ــل مع يح
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 ٨٤

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 . يقدر حلول معادلة تربيعية من الرسم البياني •

 . يحل معاالت تربيعية بإيجاد الجذر التربيعي •

 . يعية بإكمال المربعيحل معادالت ترب •

 .    يحل معادالت تربيعية باستعمال القانون •

يستعمل المميز لتحديد عـدد حلـول المعادلـة          •

  .التربيعية

 ضرب الجذور التربيعية في     صائصيستعمل خ  •

 . تبسيط التعابير الجذرية

 قسمة الجذور التربيعية فـي      صائصيستعمل خ  •

 . تبسيط التعابير الجذرية

 . ويطرحهايجمع تعابير جذرية  •

  .يضرب تعابير جذرية •

 .يحل معادالت جذرية •

 .  يقدر حلول المعادلة التربيعية بيانياً •

-س(يكتب المعادلة التربيعية بصيغة المقـاطع        •

 ). ب-س)(أ

  .ل المعادلة التربيعية بالتحليليح •

يحل معادلة تربيعية باستعمال خاصية الجـذر        •

 . التربيعي

 .  يحل معادلة تربيعية بإكمال المربع •

 . يحل معادلة تربيعية بالقانون •

يستعمل المميز ليجـد عـدد جـذور المعادلـة           •

  . التربيعية ونوعها

يستعمل خواص األسس ليضرب وحيدات الحد       •

 . ويقسمها

 .    تعابير مكتوبة بالصيغة العلميةيستعمل •

 . يجمع كثيرات الحدود ويطرحها •

 .   يضرب كثيرات الحدود •

 . يقسم كثيرة حدود على أخرى •

 . يجد قيم دالة كثيرة حدود •

يحدد األشكال العامة لمنحنيات الـدوال كثيـرة         •

 .    الحدود

يمثل الدوال كثيرة الحدود بيانيا ويحدد مواقـع         •

 . أصفارها الحقيقية

يجد القيمتين العظمى والصغرى للدالـة كثيـرة     •

 .     تميةلوغاري

يستعمل خواص اللوغاريتمات لتبسيط تعـابير       •

 . وإيجاد قيمها

يستعمل خواص اللوغاريتمات لحل معـادالت       •

 .   لوغاريتمية

يستعمل اللوغاريتمات العشرية لحل معـادالت       •

 . أسية ومتباينات أسية

يستعمل صيغة التعبير األسي إليجاد قيم تعابير        •

 .      لوغاريتمية

تتـضمن األسـاس الطبيعـي      يجد قيم تعـابير      •

 . واللوغاريتمي الطبيعي

يستعمل اللوغاريتمات الطبيعية في حل معادالت      •

 .    أسية ومتباينات أسية

يستعمل اللوغاريتمات في حل مسائل تتـضمن        •

 . االضمحالل األسي

يستعمل اللوغاريتمات في حل مسائل تتـضمن        •

 .النمو األسي
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 ٨٥

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 .  الحدود

 . يحلل كثيرات الحدود •

 .  يحل معادالت كثيرات الحدود بالتحليل •

يستعمل التعويض لفحص فيما إذا كانت ثنائيـة         •

 .   الحد عامال من عوامل كثيرة حدود أم ال

يحدد عدد جذور معادلة كثيرة الحدود وأنـواع         •

 . تلك الجذور

  .   دالة كثيرة الحدوديجد أصفار •

 . يمثل التغير العكسي بيانياً •

 .  يحل مسائل تتضمن تغيراً عكسياً •

 . يحدد مجال تعبير نسبي •

 .  يبسط تعابير نسبية •

 . يضرب تعابير نسبية •

 . يقسم تعابير نسبية •

 .  يقسم كثيرة حدود على وحيدة حد •

 .  يقسم كثيرة حدود على ثنائية حد •

 . لمقام نفسهيجمع تعابير نسبية لها ا •

 .  يطرح تعابير نسبيه لها المقام نفسه •

 . يجمع تعابير نسبيه ذات مقامات مختلفة •

 .يطرح تعابير نسبية ذات مقامات مختلفة •

   حساب املثلثات
 األساسيةيتعرف النسب المثلثية  •

 .يجد النسب المثلثية باستعمال مثلث قائم الزاوية •

 . يجد قيم الدوال المثلثية لزوايا حادة •

 .    يحل مسائل تتضمن المثلث القائم الزاوية •
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 ٨٦

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 .يحل مسائل مستعمالً النسب المثلثية •

 .يحل مسائل تتضمن زوايا االرتفاع •

 .يحل مسائل تتضمن زوايا االنخفاض •

إلـى قيـاس    ) راديـان (يحول القياس الدائري     •

 .    الدرجات والعكس بالعكس

 . يجد قيم دوال مثلثية لزوايا عامة •

 .    يستعمل زوايا إسناد إليجاد قيم دوال مثلثية •

 . يستعمل قانون الجيوب في حل المسائل •

يحدد فيما إذا كان عدد حلول المثلث هو واحـدا    •

 .    أو اثنين أو صفرا

 . حل المسائليستعمل قانون جيب التمام في  •

يحدد إمكانية حل المثلث أوال باستعمال قـانون         •

 .    الجيوب، أو قانون جيوب التمام

يعرف الدوال المثلثية بداللـة دائـرة الوحـدة          •

 . ويستعملها

.  يجد القيم المضبوطة لدوال مثلثية لزوايا معطاة •

يستعمل الدوال المثلثيـة العكـسية فـي حـل           •

 . معادالت

  . تضمن دوال مثلثيةيجد قيم تعابير ت •

 . يمثل دوال مثلثية بيانياً •

يجد سعة دوال الجيب، وجيب التمام، والظـل،         •

 .  وكذلك دورات تغيرها

 . يستعمل المتطابقات إليجاد قيم دوال مثلثية •

.  يستعمل المتطابقات المثلثية في تبسيط المقادير •

يبرهن صحة متطابقات مثلثية بتحويـل أحـد         •



 مادة الرياضياتلمصفوفة المدى والتتابع 

 ٨٧

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
ـ     ى صـيغة الطـرف     طرفي معادلة ليصبح عل

 . اآلخر

يبرهن صحة متطابقات مثلثيـة بتحويـل كـل          •

 .    طرف من المعادلة إلى الصيغة نفسها

يجد قيم الجيب وجيب التمام التي تتضمن صيغ         •

 . المجموع والفرق

يبرهن صحة متطابقات مستعمال صيغ المجموع       •

 .    والفرق

يجد قيم الجيب وجيب التمام التي تتضمن صيغة         •

 . يةمثلي الزاو

يجد قيم الجيب وجيب التمام التي تتضمن صيغة         •

 .     نصف الزاوية

 .يحل معادالت مثلثية •

يستعمل المعادالت المثلثية في حل مسائل عملية        •

 . واقعية

 املتتابعات واملتسلسالت

 . يستعمل المتتابعات الحسابية •  

 .   د الوسط الحسابيجي •

 . د مجموع المتسلسلة الحسابيةجي •

 .   ز المجموعيستعمل رم •

 . يستعمل المتتابعات الهندسية •

 .   يجد الوسط الهندسي •

 . يجد مجموع متسلسلة هندسية •



 مادة الرياضياتلمصفوفة المدى والتتابع 

 ٨٨

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 .   يجد حدودا معينة من سلسة هندسية •

 . يجد مجموع متسلسلة هندسية غير منتهية •

 .   يكتب الكسور الدورية ككسور •

قـوى ذات   ) نـشر (يستعمل مثلث باسكال لفك      •

 . الحدين

قـوى  ) نشر(ات الحدين لفك     يستعمل نظرية ذ   •

  .ذات الحدين

 التفاضل والتكامل

يحدد فيما إذا كانت الدالّة المعطـاة متـصلة أو           •   

 .غير متصلة

يحدد فيما إذا كانت الدالة المعطـاة متزايـدة أم           •

  .متناقصة على فترة

يحسب جبريا نهايات الدوال كثيـرات الحـدود         •

 .والدوال النسبية

 .ي إيجاد النهاياتيستعمل اآللة الحاسبة ف •

 .يجد مشتقة دالة كثيرة الحدود وعكس المشقة •

 .يستعمل المشتقة وعكسها في التطبيقات •

 .يجد تكامالت دوال كثيرة الحدود •

 .يجد المساحة تحت منحنى دالة كثيرة الحدود •

يستعمل النظرية األساسية في التفاضل والتكامل       •

 .إليجاد التكامل المحدود لدوال كثيرات الحدود

جد تكامالت غير محـدودة لـدوال كثيـرات         ي •

 .الحدود
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 ٨٩

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 اهلندســـــــــــــة

  اهلندسة املستوية

 .يحدد العالقات بين مستقيمين •

 .بين مستويينيحدد العالقات  •

مستقيم لمستقيمين  قطع  يسمي الزوايا الناشئة من      •

 .متوازيين

يستعمل خواص المستقيمات المتوازية لتحديـد       •

 .الزوايا المتطابقة

  .اوية جبرياًزيجد قياس  •

يميز شروط الزوايا الناشـئة عـن مـستقيمات          •

  .متوازية

يبرهن توازي مستقيمين بناء على العالقات بين        •

  .الزوايا

 . نظرية مجموع زوايا المثلثوظفي •

 . نظرية الزاوية الخارجية في المثلثوظفي •

يسمي العناصر المتناظرة في المثلثات المتطابقة       •

 .ويحددها

 .التي تتصف بالتقايسويالت تحاليحدد  •

يستعمل فرضية األضالع الثالثة الختبار تطابق       •

 .مثلثين

يستعمل فرضية ضلعين وزاويـة محـصورة        •

 .الختبار تطابق مثلثين

الختبـار  ) زاويتـين وضـلع   (يستعمل فرضية    •
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 ٩٠

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 .تطابق مثلثين

 . خواص المثلثات متساوية الساقينوظفي •

  . خواص المثلثات متساوية األضالعوظفي •

دد المنصفات العموديـة ومنـصفات زوايـا      يح •

 .هاوظفالمثلث وي

يحدد ارتفاعات المثلث والمستقيمات المتوسـطة    •

 .هاوظفوي

يميز خواص المتباينات ويطبقها علـى زوايـا         •

 .المثلث

يميز خواص المتباينات ويطبقها على العالمات       •

 .بين زوايا المثلث وأضالعه

 .يطبق نظرية متباينة المثلث •

  .افة بين نقطة ومستقيميحدد أقصر مس •

يجد مجموع قياسات الزوايا الداخليـة لمـضلع         •

 .ويستعملها

يجد مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمـضلع        •

 .ويستعملها

يميز خواص أضالع متوازي األضالع وزواياه       •

 .ويستعملها

يميــز خــواص أقطــار متــوازي األضــالع  •

 .ويستعملها

يميز الشروط التي تجعـل الـشكل الربـاعي          •
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 ٩١

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
 .زي األضالعمتوا

 .يتعرف خواص المستطيل ويستعملها •

 أم  يحدد فيما إذا كان متوازي األضالع مستطيالً       •

 .ال

 .يتعرف خواص المعين ويستعملها •

 .يتعرف خواص المربع ويستعملها •

 .يتعرف خواص شبه المنحرف ويستعملها •

يحل مسائل تتضمن القطعـة الواصـلة بـين          •

  .شبه المنحرف  ساقييمنتصف

 . المتشابهةيحدد األشكال •

 .يحل مسائل تتضمن نسبة التشابه •

 .يحدد المثلثات المتشابهة •

يجد قياسات األضالع غير المعلومة في مثلثين        •

  .  متشابهين

 .يستعمل نظريات التشابه في حل المسائل •

 .يقسم قطعة مستقيمة إلى أجزاء متناسبة •

يميز عالقات التناسب للمحيطات المتناظرة في       •

 .عملها مثلثات متشابهة ويست

يميز عالقـات التناسـب لمنـصفات الزوايـا          •

واالرتفاعات والمستقيمات المتوسطة المتناظرة    

  .في مثلثات متشابهة

  .يستعمل نظرية فيثاغورس •
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 ٩٢

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
  .يستعمل معكوس نظرية فيثاغورس •

يحدد فيما إذا كان مثلث معطى هو مثلث قـائم           •

  . الزاوية أم ال

 ٤٥يستعمل خواص المثلث الذي قياسات زواياه        •

 ، ْ٩٠ْ  ، ٤٥  ْ.  

 ٣٠يستعمل خواص المثلث الذي قياسات زواياه        •

 ، ْ٩٠ْ  ، ٦٠  ْ.  

 .يتعرف أقسام الدائرة ويستعملها •

 .يتعرف الزاوية المركزية وقياساتها •

 .يجد طول القوس •

يتعرف العالقـات بـين األقـواس واألوتـار          •

 .ويستعملها

ــار والقطــر  • ــين األوت يتعــرف العالقــات ب

 .ويستعملها

 .س الزاوية المحيطيةيجد قيا •

يجد قياسات الزوايا المحيطية لمضلع مرسـوم        •

 .داخل دائرة

 .يستعمل خواص المماسات •

يحل مسائل تتضمن المـضلعات  المرسـومة         •

 .خارج دائرة

يجد قياس الزاوية الناشئة من تقاطع مـستقيمين         •

 .داخل الدائرة أو عليها
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 ٩٣

  ) ثاين عشرال (الثالث الثانوي  )احلادي عشر (الثانويالثاين   )العاشر(الثانوي األول  اال              الصف
يجد قياس الزاوية الناشئة من تقاطع مـستقيمين         •

 .لدائرةخارج ا

 اهلندسة اإلحداثية

يبرهن أن مجموعة من النقاط فـي المـستوى          •

 . تمثل رؤوس متوازي األضالعاإلحداثي

 .يجد ميل المستقيم •

يستعمل الميل ليحـدد المـستقيمات المتوازيـة         •

 .والمستقيمات المتعامدة

 .يكتب معادلة مستقيم بناء على معلومات معطاة •

 .يحل مسائل بكتابة معادالت •

 .المسافة بين نقطة وخط مستقيميجد  •

  .يجد المسافة بين مستقيمين متوازيين •

  . يجد المسافة بين نقطتين في المستوى اإلحداثي •

يجد نقطة على بعد معلوم مـن نقطـة أخـرى            •

  .  معطاة في المستوى

  .يكتب معادلة الدائرة •

 .يرسم دائرة في المستوى اإلحداثي •

 . يجد ميل مستقيم ويستعمله •

 .  مستقيمات متوازية ومتعامدةيمثل بيانيا  •

 . يكتب معادلة مستقيم علم ميله ونقطه عليه •

يكتب معادلة مستقيم يوازي أو يعامد مـستقيما         •

  . معلوما

يجد إحداثيات نقطة منتصف قطعة في المستوى        •

 . اإلحداثي

  . يجد المسافة بين نقطتين في المستوى اإلحداثي •

 . القطبيةيمثّل بيانيا نقاطًا ُعلمت إحداثياتها •

 .يمثّل بيانيا معادالت قطبية •

يحول اإلحداثيات القطبيـة إلـى اإلحـداثيات         •

 .الديكارتية وبالعكس

 .يكتب الصيغة القطبية لمعادلة خطية •

 .يمثل بيانيا الصيغة القطبية لمعادلة خطية •

  القطوع املخروطية

يكتب معادلة القطـع المكـافئ فـي الـصيغة           •  

 . القياسية

 .   طع المكافئ بيانيايمثل الق •

 . يكتب معادلة الدائرة •

 .  يمثل الدائرة بيانيا •

 . يكتب معادلة القطع الناقص •
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 .   يمثل القطع الناقص بيانيا •

 . يكتب معادلة القطع الزائد بيانيا •

 .   يمثل القطع الزائد بيانياً •

يكتب معادالت القطوع المخروطية في الصورة       •

 . القياسية

 .   خروطي من معادلتهالقطع المنوع يحدد  •

يحل نظاما من المعـادالت التربيعيـة جبريـا          •

 . وبالرسم البياني

يحل نظاما من المتباينـات التربيعيـة بالرسـم       •

 .البياني

  هندسة املتجهات

 .يتعرف المتجه ويمثله في المستوي •  

ــسة   • ــساوية والمتعاك ــات المت ــد المتّجه يج

 .والمتوازية

 .يجمع المتّجهات ويطرحها هندسيا •

 .يجد زوجا مرتبا يمثّل متّجها •

يجمع المتّجهات جبريا ويطرحهـا ويـضربها        •

 .ويجد مقاديرها

يجمع متّجهات فـي فـضاء ثالثـي األبعـاد           •

 .ويطرحها

 .يجد قياس متّجه في فضاء ثالثي األبعاد •

يجد ناتج الضرب الداخلي والضرب المتّجهـي        •

 .لمتّجهين
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 .اليحدد فيما إذا كان متّجهان متعامدين أم  •

يحل مسائل باسـتعمال المتّجهـات وحـساب         •

 .المثلثات لمثلث قائم الزاوية

 اإلحصـــــــاء واالحتمـــــــال

  اإلحصاء

 . يرسم شكل االنتشار بيانياً • 

  .  يجد معادلة التنبؤ ويستعملها •

يستعمل مقاييس النزعة المركزية لوصف  •

 .   مجموعة من البيانات

 .    البياناتيجد مقاييس التشتت لمجموعة من •

يحدد فيما إذا كانت مجموعة من البيانات تتبع  •

 . توزيعاً طبيعياً أم ملتوياً

 .يحل مسائل حول بيانات تتبع التوزيع الطبيعي •

يمثل بيانيا لوحة األعمدة والمـدرج التكـراري         •

 .ويحللها

 .ينظم البيانات في جدول التوزيع التكراري •

ال يجد المتوسط الحـسابي، والوسـيط والمنـو        •

 .لمجموعة من البيانات

يجد مقاييس النزعة المركزية لبيانات منظمة في       •

لوحة الساق والورقة أو منظمـة فـي جـدول          

 .التوزيع التكراري

يجد المدي الربيعي، ونصف المدى الربيعـي،        •

واالنحراف المتوسط واالنحـراف المعيـاري      

 .لمجموعة من البيانات

يستعمل لوحة الـصندوق والطـرفين لتنظـيم         •

 .لبيانات ومقارنتهاا

 .يستعمل منحنى التوزيع الطبيعي •

  االحتمال

 . يحل مسائل تتضمن حوادث مستقلة •  

 . يحل مسائل تتضمن حوادث غير مستقلة •

 . لييحل مسائل تتضمن التباد •

 . قييحل مسائل تتضمن التواف •

لحـل  ) األساسـي ( يستعمل مبدأ العـد العـام        •

 .المسائل

 .يميز بين الحوادث المستقلة وغير المستقلة •

 .تضمن التباديل والتوافيقيحل مسائل ت •
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. في حساب االحتمالق يالتوافول ييستعمل التباد •

 .   ويستعملهيستعمل التوزيع االحتمالي بيانياً •

 . ينتين مستقلتيجد احتمال حادث •

 .   ينتين غير مستقلتيجد احتمال حادث •

 . يجد احتمال حوادث متنافية احتمالياً •

 .يجد احتمال حوادث غير متنافية احتمالياً •

•  
 .يجد احتمال حادثة •

 .يجد نسبة االحتمال لنجاح حادثة أو فشلها •

يجد احتمال حوادث مـستقلة وأخـرى غيـر          •

 .مستقلة

 .يحدد الحوادث المتنافية احتمالياً معا •

يجد احتمال الحوادث المتنافية وغير المتنافيـة        •

 .احتمالياً

 . أخرىيجد احتمال حادثة إذا ُعلم وقوع حادثة •

يستعمل نظرية ذات الحدين في حساب احتمال        •

 .حادثة

 حــل املســألة والتربيـــر الريـــــاضي

 حل املسألة

ــتراتيجيات   • ــتخدام االس ــسألة باس ــل الم يح

  :والمهارات التالية

 البحث عن نمط •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •

 استخدام مصفوفة •

لمسألة باستخدام االستراتيجيات والمهارات    يحل ا  •

  :التالية

 البحث عن نمط •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •
 

ــتراتيجيات   • ــتخدام االس ــسألة باس ــل الم يح

  :والمهارات التالية

 البحث عن نمط •

 استبعاد االحتماالت •

 إنشاء نموذج •

 استخدام معادلة •

 نڤاستخدام أشكال  •
 

  التربير الرياضي
يتوصل إلى حدسـيات بنـاء علـى التبريـر           •

 .االستقرائي

يتوصل إلى حدسـيات بنـاء علـى التبريـر           •

 .االستقرائي

 يتوصل إلى حدسيات بنـاء علـى التبريـر          ي •

 .االستقرائي
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 .يعطي أمثلة مضادة •

 .ينشئ جداول الصواب والخطأ •

..... يحلل عبارات شرطية من الصيغة إذا كان         •

 ........فإن 

يكتب معكـوس العبـارة الـشرطية وعكـسها        •

 .ومعاكسها اإليجابي

 .اجين مختلفة في التبرير االستنتوانييستعمل ق •

ــنقط   • ــول ال ــية ح ــديهيات األساس ــدد الب يح

 .والمستقيمات والمستويات

 .يستعمل الجبر لكتابة براهين •

  .يستعمل خواص المساواة في البراهين الهندسية •

 .يكتب براهين تتضمن جمع القطع المستقيمة •

يكتـب بـراهين تتــضمن القطـع المــستقيمة     •

 .المتطابقة

زوايـا  يكتب براهين تتضمن الزوايا المتتامة وال      •

 .المتكاملة

يكتب براهين تتضمن الزوايا المتطابقة والزوايا       •

  .القائمة

  .يستعمل البرهان غير المباشر في الجبر •

  .يستعمل البرهان غير المباشر في الهندسة •

يحدد موضع المثلثات ويسميها الستعمالها فـي        •

  .البرهان التحليلي

 .يعطي أمثلة مضادة •

 .ن مختلفة في التبرير االستنتاجيوانييستعمل ق •

 .يستعمل الجبر لكتابة براهين •

  .يستعمل البرهان غير المباشر في الجبر •

  

 .يعطي أمثلة مضادة •

 .ن مختلفة في التبرير االستنتاجيوانييستعمل ق •

 .يستعمل الجبر لكتابة براهين •

  .يستعمل البرهان غير المباشر في الجبر •
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  .يكتب برهانًا تحليليا •

في المستوى  يحدد موضع شكل رباعي ويسميه       •

  .اإلحداثي ويستعمله في البرهان

  .يبرهن نظريات مستعمالً النظام اإلحداثي •
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