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الحمد لله الذي أودع في كّل آية من آيات كتابه أسراًرا ال تُحصى وعجائَب ال تـنقضي ومعجزاٍت ال تنفد، وصلى 
د وعلى آله وصحبه وسلّم. اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،  الله على سيدنا محمَّ

اللهم إنـا نعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلٍب ال يخشع، ومن دعوة ال يُستجاب لها.

الحقائق،  عالم  هو  العدد  عالم 
والرياضيات هي لغة العلوم الكونية، 
أيًضا لغة عالميّة  واالجتماعية، وهي 
يفهمها كّل البشر. والله تعالى يقول: 

﴿é è ç æ﴾ (سورة الجن اآلية: 
.(28

فالرياضيات لوحة مطرزة من الصيغ 
مجموعة  من  تشكيلها  يمكن  التي 
من البديهيات األولية، طبًقا لقوانين 
يقوم  فكري  نشاط  وهي  محددة 
راسة  الدِّ وعلم  النتائج  استنتاج  على 
وكيفها  ــاء  األشــي لكمِّ  المنطقيَّة 
الدراسة  علم  أنها  كما  وترابطها، 
للقضايا  التسلسلية  البحتة  المجردة 

ياضية. واألنظمة الرِّ
امتد  ــذا  ه الحديث  عصرنا  فــي 
جميع  إلــى  الرياضيات  استخدام 
أو  الحيويه  أو  العلمية  سواء  العلوم 

الدينية مثل اللغة والعلوم االجتماعية 
إلى  دخلت  فالرياضيات  والتربوية. 
العلوم  ــى  وإل اللغوية  الــدراســات 
االجتماعية والتربوية بغرض التحليل 
الرياضيات  أصبحت  فقد  اإلحصائي 
مادة أساسية في كل حقل من حقول 
المعرفة، ولكن الحاجة إليها تختلف 
من  والطريقة  والنوعية  الكمية  في 

مجال إلى مجال معرفي آخر.
المتسارعة،  التطورات  ظل  وفــي 
ويتسم  الرياضيات  يفهم  َمْن  فإن 
لديه  تتوافر  تطبيقها  على  بالمقدرة 
مهمة  متقدمة  ــارات  ــي وخ ــرص  ف
وتفتح  مستقبله،  تحديد  من  تمكنه 
المهارة في مجال الرياضيات األبواب 
بينما يجعل  إنتاجية،  أكثر  لمستقبل 
االفتقار فيها األبواب مغلقة. لذا فقد 
خاصة  أهمية  كافة،  ــدول  ال أولــت 

أحد  أضحت  إذ  الرياضيات  لتعليم 
معايير قياس تقدم األمم.

كقاعدة  الرياضيات  معايير  وتعتبر 
بالرغم  الطالب  جميع  لتعلم  عامة 
بينهم،  الفردية  الفروقات  وجود  من 
حيث يظهر الطالب مواهب وقدرات 
واهتمامات  ومتطلبات  وإنجازات 
مختلفة في الرياضيات، وعلى الرغم 
فإنه يجب أن يكون هناك  من ذلك 
الرياضيات  وتعلّم  لتعليم  برامج 
بحيث توفر فرًصا للطالب لالستفادة 
توفر  أن  يجب  كما  مهاراتهم،  من 
وسائل دعم لفهم الرياضيات للطالب 

من ذوي االحتياجات الخاصة.
نحن نعيش في عالم متغير يستلزم 
التكيف معه وذلك من خالل إعداد 
الحادي  القرن  مهارات  تملك  كوادر 
حاجات  مع  يتالءم  بما  والعشرين 

الرياضيات
املقدمة
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في  للمساهمة  والمستقبل  الحاضر 
نظام  على  وتقع  المجتمع.  تنمية 
أن  من  التحقق  مسؤولية  التعليم 
مخرجات التعليم في العقود القادمة 
قادرة على خلق كوادر تتمتع بالقدرة 
والتقييم  والتوليف  التحليل  على 

بشكل فعال.
الوطنية  المعايير  إطــار  ويــأتــي 
أساس  كحجر  والتقويم  للمناهج 
األول  الطراز  من  تعليم  لتحقيق 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
الدولية  التوجهات  مع  يتفق  بما 
يبين  وهو  الرياضيات  تعليم  في 
أن  المتعلم  على  التي  المهارات 
على  قادًرا  ويكون  ويتقنها  يكتسبها 

الصف  بنهاية  بكفاءة  توظيفها 
كما  الدراسية،  والحلقة  الدراسي 
تكون  أن  يجب  لما  تصوًرا  يضع  أنه 
في  التعليمية  الممارسات  عليه 
المعايير  وتركز  الحكومية.  مدارسنا 
يزود  الذي  األساسي  المحتوى  على 
في  مستقبًال  يحتاجونه  بما  الطالب 
حياتهم الخاصة والمهنية بما يضمن 
الحادي  القرن  لمهارات  اكتسابهم 
إلى  تعمد  فهي  لــذا  والعشرين. 
النقدي  التفكير  على  القدرة  إرساء 
المنهجي، وتسعى إلى تنمية الرغبة 
في البحث ومهارة التفكير المنطقي 
الدراسية  المراحل  في  الطالب  لدى 
اكتسابهم  من  للتأكد  وذلك  كافة، 

والقدرة  التحليلي  التفكير  مهارة 
على حل المشكالت وممارسة العمل 
هذه  ولمواجهة  الخالق  اإلبداعي 
والمعلمين  المدارس  فإن  التغيرات 
بحاجة إلى التوجيه الواضح بخصوص 
والتطبيقات  والمفاهيم  المهارات 
الــظــروف  لــهــذه  تستجيب  الــتــي 

المتغيرة واالحتياجات المجتمعية.
التربية  وزارة  من  فريق  قام  ولــذا 
مــادة  معايير  بــوضــع  والتعليم 
الرياضيات للصفوف من الروضة إلى 
ذلك  الثاني عشر، هدفه من  الصف 
اتباع  نحو  التربوي  الميدان  توجيه 
منهجية دقيقة للتعليم في المدارس 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتعكس املعايري املوضوعة التحسينات التالية:
وجود توازن قوي بين اإلجراءات الرياضية والمفاهيم الرياضية والتطبيقات الرياضية.• 
تنظيم محتوى الرياضيات وفًقا لمحاور محددة عبر الصفوف الدراسية لكل مجال بما يضمن التطور الذهني • 

للطالب حسب التقدم العمري لهم، وتحديد ما يتعلمه الطالب في كل صف.
على •  للتركيز  الوقت  من  المزيد  إتاحة  بهدف  صف  لكل  التعلم  نواتج  من  ومدروس  محدد  عدد  وجود 

المفاهيم الرياضية المهمة لكل صف.

للصفوف  الرياضيات  محتوى  أصبح 
الثاني عشر  الصف  إلى  الروضة  من 
محدًدا، وللتأكد من أن هذه المعايير 
المحدثة تعكس التوقعات العالمية، 
المعايير  التطوير  عملية  استخلصت 
الحالية المتبعة في مادة الرياضيات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
للصفوف  الرياضيات  مادة  ومعايير 

الثاني عشر  الصف  إلى  الروضة  من 
المتبعة في عدة دول مثل سنغافورة 
ومعايير  مبادئ  واليابان،  والصين 
في  الجديدة  المدرسية  الرياضيات 
إضافة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
لمادة  المحددة  المواصفات  إلى 
دراســة  من  كل  لــدى  الرياضيات 
الرياضيات  في  الدولية  التوجهات 

الدولي  والبرنامج   (TIMSS) والعلوم 
باإلضافة   (PISA) الطلبة  لتقييم 
الخليجي  األولمبياد  محتوى  إلى 
للرياضيات (GMO) وكذلك األولمبياد 

.(BMO ،IMO) الدولي للرياضيات
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أهمية بناء إطار معايري التعلم الوطنية املوحدة (املعايري الوطنية للمناهج والتقويم):

على  اعتمدت  التي  الدول  أظهرت 
التعليمي  نظامها  في  التعلم  معايير 
الدولية   االختبارات  في  عالية  نتائج 
حسب  وذلــك   (PISA)و  (TIMSS)
في  أسهمت  أنها  كما  الــدراســات، 
والرفاهية  االقتصادي  النمو  تحقيق 
وباإلضافة  الدول،  لهذه  االجتماعية 

لما أدته المعايير من دور في حصول 
الطالب على تعلم جيد فقد كان لها 
فوائد اجتماعية عديدة؛ ألن الطالب 
متعلمين  يعتبرون  المعايير  في ظل 
ناجحين، ويملكون الحماس والنشاط 
المعلمين  أن  كما  للتعلم،  ــالزم  ال
خالل  من  للتعلم  الطالب  يحفزون 

دافعيتهم.  تزيد  تحديات  توفير 
الطلبة،  تعلم  تحسن  التعلم  معايير 
العربية  ــارات  اإلم دولــة  تبنت  لذا 
بها  الخاصة  التعلم  معايير  المتحدة 

من أجل أبنائها.

وتربز أهمية تبني املعايري بالنقاط التالية:
نشر ثقافة المعايير في المجتمع وأثرها على تجويد تعلم الطلبة، وضمان دعم المجتمع لتحقيق األهداف • 

التي بنيت من أجلها المعايير.
المعايير توجه عملية تطوير المناهج الدراسية التي تحدد بدورها طرائق التدريس وأساليب التقييم.• 
بين •  الفردية  الفروق  تراعي  تدريس  تبني طرائق  في  الدراسية  الصفوف  داخل  كبير  بدور  المعايير  تسهم 

الطالب.
تضمن المعايير اتباع المعلم منهجية تدريس قائمة على دور الطالب.• 
تسهم المعايير في فعالية الموقف التعليمي من خالل البحث والتحليل والتجريب والتعاون والتفكير الذي • 

يعتمد على المالحظة والتأمل.
تساعد المعايير الطالب على تقييم مدى تعلمهم ومستواهم األكاديمي، وحل مشاكلهم في حالة الضرورة.• 
تساعد المعايير على توجيه التنمية المهنية للمعلمين بما يضمن تعلًما فعاًال للطلبة.• 
تسهم المعايير في تقييم مستوى تعلم الطالب بشكل أكثر دقة.• 
تضمن هذه المعايير المعتمدة على مقاييس عالمية فرًصا متساوية للطالب الراغبين في االلتحاق بالجامعات • 

المتميزة دوليًا.

ونلخص أهيمة معايري التعلم بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة فيام ييل:

استجابة للرؤية المستقبلية للدولة.

ضمان جودة النظام التعليمي وخاصة المخرجات التعليمية.

التركيز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية التعلمية.

مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين.

قدرة النظام التعليمي اإلماراتي على التنافسية.

تطبيق قيم العدالة والمحاسبية والشفافية.

تطوير عمليات تصميم المناهج الدراسية وإستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم، واإلنماء النهني.

المشاركة المجتمعية.
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منهجية ومراحل بناء معايري مادة الرياضيات:

الوطنية  المعايير  إطـــار  يــحــدد 
من  المطلوب  ما  والتقويم  للمناهج 
وما  يتعلمه من معارف،  أن  الطالب 
ينبغي أن يكتسبه من مهارات وقيم 
بها  القيام  على  قادًرا  يكون  بحيث 

حلقة  كل  في  الرياضيات  مادة  في 
الروضة  من  كل صف  وفي  دراسية، 
حصول  وتضمن  عشر.  الثاني  وحتى 
عالي  تعليم  على  الطالب  جميع 
اختالف جنسهم  من  بالرغم  الجودة 

أو السياق االجتماعي أو الجغرافي أو 
الثقافي أو اللغوي الذي ينتمون إليه، 
المهارات  لتطوير  فرصة  وتعطيهم 

نفسها.

خطوات وضع املعايري:

قام الفريق باستعراض وثيقة المعايير 
لمعايير  بوثائق  ومقارنتها  المحلية 
والصين  سنغافورة  مثل:  عالمية 
واليابان، كما استعرض مبادئ ومعايير 
في  الجديدة  المدرسية  الرياضيات 
إضافة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 

لمادة  المحددة  المواصفات  إلى 
دراســة  من  كل  لــدى  الرياضيات 
الرياضيات  في  الدولية  التوجهات 
الدولي  والبرنامج   (TIMSS) والعلوم 
باإلضافة   (PISA) الطلبة  لتقييم 
الخليجي  األولمبياد  محتوى  إلى 

للرياضيات (GMO) وكذلك األولمبياد 
 (BMO)  ،(IMO) للرياضيات  الدولي 

تبًعا لما يلي:

في . 1 الواردة  المجاالت  مع مختلف  ومقارنتها  حاليٍّا  المستخدمة  المجاالت  لتحديد  المحلية  المعايير  استعراض 
المعايير العالمية، ومعايير معتمدة في عدة دول ومن ثّم اعتمادها.

المجاالت األربعة (األعداد والعمليات، األنماط والجبر والدوال، الهندسة والقياس، تحليل البيانات واالحتمال).

استعراض المعايير المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المحاور ومالحظة ارتباطها بالمجال . 2
والحلقة والصف ومقارنتها بالمحاور العالمية وعدة دول. وتحديد المحاذاة األفقية للمحاور في كل مجال.

إعادة النظر في المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل تحديد المعايير لكل محور وحلقة . 3
وصف في مختلف أنظمة المعايير مع الحرص على المحاذاة األفقية للمحاور بما يتفق مع االختبارات الدولية.

دول . 4 عدة  ومعايير  العالمية  المعايير  مختلف  مع  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المحلية  المعايير  مقارنة 
وتعديل نواتج التعلم المحلية لكل معيار.

هيكل معايري الرياضيات:
عرضت المعايير في اإلطار ضمن جداول حسب الصفوف وحسب المحور. تمّكننا الجداول من إلقاء نظرة • 

شاملة على المعايير، وعلى ملّخص لمحتوى كلٍّ صّف من الصفوف، ونهاية كل حلقة. كما أنها توفر للمعلم 
رؤية سريعة حول كيفية تقدم المعرفة والفهم والمهارات من صّف آلخر ومن حلقة ألخرى.

رقّمت المعايير الموجودة في اإلطار بهدف تسهيل الرجوع إليها.• 
وّضحت المعايير من خالل أمثلة تساعد المعلّم على تفسير المعايير ووضع خطة الدرس وإيجاد مصادر • 

التعلم وتقييم تعلم الطالب.
اشتمل إطار المعايير على معايير األداء المرتبطة بالنواتج التعليمية لكل صف.• 
ثَمَّ ُحدد ما سيتعلمه •  إلى معايير، ومن  إلى محاور، والمحور  إلى مجاالت، والمجال  الموضوعات  قّسمت 

الطالب بوضوح من خالل نواتج التعلم لكل معيار.
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األفكار الكبيرة الشاملة التي تربط الموضوعات بعضها ببعض عبر الصفوف (الموضوع أو العنوان الرئيس).المجال

يحدد مكونات التسلسل الهرمي لإلطار الموحد. أي أن المحاور تجتمع مع المجاالت، بحيث يرتبط كل المحور
محور بمجال ومجموعة من المعايير القياسية.

القدر الضروري من المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات التي يجب أن يتعلمها الطالب، وهي تتزايد المعيار
في التعقيد بين صف وآخر.

ناتج 
التعلم

يحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على فعله بعد إتقانه معايير المحتوى أو المقرر على 
مستوى صف معين.

إرشادات ملؤلفي الكتب:
تلعب المعايير دور المرجع  لجميع أنشطة التعلم الصفية، وتوفر دليًال أو خريطة تفصيلية للمعلمين حول 
الرياضات، وتوفر نقطة مرجعية  يتعلمه في مادة  الطالب أن  ينبغي على  الذي  للمحتوى  المحددة  األهداف 
لمصممي الكتب الدراسية وواضعي المناهج الدراسية. ويجب أن تتوافق أدوات التقييم كاالختبارات الصفية، 
أو التقييم المستمر، أو االختبارات النهائية، أو أية أشكال أخرى للتقييم مع هذه المعايير. ونرجو أخذ ما يلي 

باالعتبار عند إعداد الكتب الدراسية:
ربط تسلسل المفاهيم والمهارات والمعارف مع المواد األخرى.1. 
إبراز استخدام التكنولوجيا ومفاهيم التنمية المستدامة وريادة األعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين 2. 

في األنشطة والتطبيقات العملية.
توحيد المصطلحات العلمية ووحدات القياس والرموز مثل رموز الحجم والمساحة.3. 
وضع أنشطة إثرائية وأنشطة تحٍد.4. 
وضع نبذة تعريفية لعلماء الرياضيات الذين تمر اكتشافاتهم ونظرياتهم في الكتاب.5. 
تضمين التمارين أسئلة غير نمطية.6. 
مراعاة العادات والتقاليد وثقافة المجتمع اإلماراتي في الصور والرسومات.7. 
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الرياضيات:

علم تراكمي البنيان (المعرفة التالية 
تعتمد على معرفة سابقة) يتعامل مع 
البشري بصورة مباشرة، وغير  العقل 
مباشرة، ويتكون من أسس ومفاهيم، 
حل   – وعمليات  ونظريات،  وقواعد 

مسائل (حل مشكالت) وبرهان.
ويعتبر  والرموز،  األرقام  مع  يتعامل 
تتم  حيث  البشري.  للعقل  رياضة 
منطقي  القتناع  وفًقا  فيه  المعرفة 
أو  القاعدة  حفظ  قبل  يتم  للعقل 
من  المتعلم  تمكن  ويقاس  بعدها. 
الرياضيات بقدرته ونجاحه في  علم 
وتقديم  (المشكلة)  المسألة  حل 

البرهان المناسب.

تلعب الرياضيات دوًرا حيويٍّا، ولعله 
األهمية  حيث  من  الثاني  يكون 
في  والكتابة،  بالقراءة  المعرفة  بعد 

المنهاج المدرسي.
المذكورة  ونواتجه  التعلم  فمعايير 
الفهم  تمثل  الوثيقة  ــذه  ه فــي 
ـــداد)،  (األع للكمية  المستوجب 
والفرص  ــدوال)،  وال (الجبر  والتغير 
والبعد  والبيانات)،  (االحتماالت 
(القياس)، والشكل (الهندسة). وهذه 
أن  شأنها  من  والمفاهيم  المهارات 
بعمليات  القيام  من  الطالب  تمّكن 
والقياس،  والمقارنة،  والبيع،  الشراء 
والتعميم،  والتفسير،  والتمثيل، 

الناقدة،  والتخمينات  والمناقشات 
مستعدين  الطالب  تجعل  أنها  أي 
الخاصة  الرئيسة  بالتطبيقات  للقيام 
في  الرياضيات  أن  إال  بالرياضيات. 
الوقت نفسه عبارة عن تخصص يعنى 
بحل المشكالت، والتفكير المنطقي، 
والنمذجة، واالنضباط الفكري. حيث 
الرياضيات،  ــادة  م خــالل  من  أنــه 
االستدالل  عمليات  الطالب  يتعلم 
ويواجهون  واالستنباطي،  االستقرائي 
المتنوعة  الــروابــط  من  مجموعة 
الرياضيات والتخصصات  ضمن مادة 

األخرى وفيما بينها.

المعايير ونواتج  إلى فهم وإتقان محتوى محدد مفصل من خالل  الطالب فيه  الذي يحتاج  الوقت  وعليه، وفي 
التعلم، فإن مجاالت الرياضيات هي التي تستحوذ على القيمة الدائمة والمجاالت الرئيسة األربع التي تظهر من 

خالل منهاج مادة الرياضيات ما يلي:

األعداد والعمليات:1. 

متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
إدراك مفاهيم األعداد، وطرائق تمثيلها، والعالقات بين األعداد، واألنظمة العددية.• 
فهم معنى العمليات وكيف ترتبط بعضها ببعض.• 
الحساب بدقة وطالقة، وإعطاء تقديرات معقولة.• 

أساسية  قاعدة  تاريخيٍّا  العدد  يمثل 
من منهج الرياضيات عالميٍّا وفي دولة 
وجميع  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
معايير الرياضيات المقترحة للصفوف 
تركز  عشر  الثاني  حتى  الروضة  من 
على األعداد، وتصف معايير األعداد 
واألساس  العميق  الفهم  والعمليات 
األعداد  مع  التعامل  على  والقدرة 
وكذلك  بكفاءة،  الحسابات  وطالقة 

فهم األنظمة العددية وتراكيبها.

أن •  الطفل  يستطيع  الروضة  ففي 
لغاية  األشياء  من  عــدًدا  يُحصي 
20، ويقرأ ويكتب ويقارن األعداد 

اآلحاد  مكانتي  ويميز   ،20 حتى 
مفهوم  ويتعرف  ــعــشــرات،  وال
عمليتي الجمع والطرح ويجريهما 
خــالل  ــن  م  10 ــدد  ــع ال ضــمــن 
حياتية  ومواقف  المحسوسات 

بسيطة.
وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع • 

ويقارن  ويكتب  يقرأ  أن  الطالب 
المليار،  حتى  األعـــداد  ويقرب 
العمليات  مفاهيم  ــــدرك  وي
ورمــوزهــا  ــة،  ــع األرب الحسابية 
ويستنتج  بينها،  ــات  ــالق ــع وال
الجمع  عمليتي  ويجري  حقائقها، 
على  أعــداد  أربعة  على  والطرح 
تجميع  إعادة  دون  أو  مع  األكثر 
مختلفة،  إستراتيجيات  باستخدام 
ويقسم  أعـــداًدا  يضرب  وكذلك 
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نواتجها  ويقدر  باٍق،  دون  أو  مع 
المشترك  المضاعف  ويــوجــد 
األكبر  المشترك  والعامل  األصغر، 
لعددين، ويختبر القسمة. كما أنه 
الكسور  ويقارن  ويسمى  يكتب 
منها،  المتكافئ  ويحدد  ويمثلها، 
والطرح  الجمع  عمليتي  ويجري 
على الكسور الموحدة والمختلفة 
ويقرأ  نواتجها،  ر  ويقدِّ المقامات، 
العشرية  الكسور  ويرتب  ويكتب 
ضمن 3 أجزاء على األكثر، ويجمعها 
ويضربها في مضاعفات  ويطرحها 
الكسور  بين  ويحول   ،10 العدد 
ويحل  الكسرية،  واألعداد  المركبة 
العمليات  تتضمن  حياتية  مسائل 
األعــداد  على  األربعة  الحسابية 

والكسور والكسور العشرية.

وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع • 
الطالب أن يجري العمليات األربع: 
الجمع والطرح والضرب والقسمة 
العشرية،  والكسور  الكسور  على 
ذلك  ويوظف  نتائجها،  ويقدر 
يدرك  الحياتية.  المسائل  حل  في 
مفهوم النسب والتناسب والنسبة 
المئوية ويوظفها في حل مواقف 
األعــداد  مفهوم  ويــدرك  حياتية. 
ويمثلها  والنسبية،  الصحيحة 
الجذور  ويبسط  بينها.  ويقارن 

واألسس واألسس النسبية.
الثانوية •  المرحلة  نهاية  وفــي 

ط التعابير  يستطيع الطالب أن يبسِّ
الجبرية الجذرية والعمليات عليها، 
وأن ينظم البيانات في المصفوفات 
النظير  ويوجد  عليها  والعمليات 

حتى  مربعة  لمصفوفة  الضربي 
يستخدم  وأن   ،(3×3) الرتبة 
المعادالت  لحل  المصفوفات 
كما  متغيرات)،  وثالثة  (بمتغيرين 
ويجري  المركبة  األعــداد  يفهم 
العمليات الحسابية عليها، ويحّول 
إلى  صــورة  من  المركب  العدد 
أخرى، ويكتب العدد المركب على 
الصورة المثلثية، ويحل المعادالت 
من  المركبة  األعـــداد  حقل  في 
ويوجد  والثالثة،  الثانية  الدرجة 
واحد،  للعدد  التكعيبية  الجذور 
لنظرية  تطبيقية  مسائل  ويحل 

ديموافر.

األمناط والجرب والدوال:2. 

متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
فهم األنماط والعالقات والدوال.• 
تمثيل وتحليل المواقف الرياضية والبنى الجبرية مستخدًما الرموز الرياضية.• 
تحليل التغير في بيئات مختلفة.• 

دراسة  في  تاريخية  جــذور  للجبر 
المعادالت،  لحل  العامة  الطرائق 
العالقات  على  الجبر  مجال  ويركز 
الدوال،  ذلك  في  بما  الكميات،  بين 
الرياضية،  العالقات  تمثيل  وطرائق 
التعبير  ويمكن  التغيير،  وتحليل 
مجموعة  باستخدام  العالقات  عن 
األفكار  عن  تعبر  التي  الرموز  من 

الرياضية بإيجاز.
الطفل •  يستطيع  الــروضــة  ففي 

أنماطًا  ويكون  ويكمل  يميز  أن 
واألشياء  واألشــكــال  الصور  من 

المحسوسة.

وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع • 
ويكون  ويكمل  يميز  أن  الطالب 
ــن الــصــور  ــا م ــاطً ــم ــصــف أن وي
المحسوسة،  واألشياء  واألشكال 
وأنماطًا هندسية وعددية، ويفهم 
ويجد  ويكون  ويكمل  المساواة، 
معطى،  لنمط  قاعدة  ويكتب 
بجمل  حياتية  مواقف  عن  ويعبِّر 
عددية، ويحلها ويحل جمًال عددية 

تحتوي القسمة والضرب.
وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع • 

ط التعابير الجبرية،  الطالب أن يبسِّ
على  العمليات  ويجري  ويحللها 

التعابير الجبرية، ويحل المعادالت 
ويحل  والمتباينات،  الخطية 
ويمثلها،  التربيعية  المعادالت 
عليها،  والتغيرات  األصفار  ويوجد 
ويعرف العالقة بين األسس النسبية 

والجذور ويحول بينهما.
الثانوية •  المرحلة  نهاية  وفــي 

نظام  يحل  أن  الطالب  يستطيع 
تربيعية،  وأخرى  خطية،  معادلة 
خطية  متباينات  نظام  يحل  وأن 
الثانية،  الدرجة  من  ومتباينات 
والمعادالت  المتباينات  ويحل 
والمثلثية  واللوغاريتمية  األسية 
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جبريٍّا،  والمتفرعة  المطلق  ودالة 
وباستخدام  بيانيٍّا  ذلك  ويمثل 
التقنيات الحديثة، ويحل تطبيقات 
مفهوم  ويــدرك  عليها،  حياتية 
المباشر،  وغير  المباشر  البرهان 
واالستقراء الرياضي، ويحدد سلوك 
الحدود  كثيرات  ومــدى  ومجال 
وبيانيٍّا  جبريٍّا  النسبية  ــدوال  وال
ويجري  التكنولوجيا  وباستخدام 
معكوس  ويوجد  عليها  العمليات 
ويكتشف  ــن،  ــي ــت دال وتــركــيــب 
والمتسلسالت  الــمــتــتــالــيــات 
الحسابية والهندسية، ويوجد الحد 
حياتية  مسائل  ويحل  لها،  العام 

المصارف  نظام  ويفهم  عليها، 
 – البيع   – (المرابحة  اإلسالمية 
المصرفية  والمعامالت  الشراء) 
واألسهم)،  والصكوك  (السندات 
عند  الدوال  نهاية  ويحدد  ويوجد 
جبريٍّا  فترة  على  واتصالها  نقطة 
التكنولوجيا،  وباستخدام  وبيانيٍّا 
الدالة  تغير  مــعــّدالت  ويــوجــد 
ويربطها بالمشتقة جبريٍّا وهندسيٍّا 
المثلثية  ــدوال  ال مشتقة  ويجد 
األسية  والدوال  الحدود  وكثيرات 
واللوغاريتيمية والمركبة باستخدام 
قوانين االشتقاق، ويربط معدالت 
الهندسية  التطبيقات  في  التغير 

والفيزيائية والحياتية، ويستكشف 
مفهوم التكامل ويربطه بالتفاضل، 
المختلفة  الدوال  ويوجد تكامالت 
بأنواعها بطرائق متعددة (التجزئ 
الجزئية)،  الكسور   – التعويض   –
ويــوظــف الــتــكــامــل فــي حل 
الحياتية  والمسائل  المشكالت 
(مثل إيجاد مساحة منطقة تحت 
وإيجاد  منحنيين  وبين  منحنى 
من  ناتج  ــي  دوران مجسم  حجم 
دوران منطقة محصورة بمنحنيين 

ومستقيمين رأسيين).

الهندسة والقياس:3. 

متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
الرياضية عن •  الحجج  وتطوير  األبعاد  ثالثية  أو  البعدين  ذات  الهندسية  األشكال  تحليل صفات وخصائص 

العالقات الهندسية.
تعيين اإلحداثيات، ووصف العالقات الفراغية باستخدام اإلحداثيات الهندسية وغيرها من أنظمة التمثيل.• 
تطبيق التحويالت والتماثالت لتحليل المواقف الرياضية.• 
استخدام التقنيات المناسبة، واألدوات والوحدات والصيغ لتحديد القياسات.• 
استخدام التمثيل والبرهان والتعليل والنمذجة لحل المشكالت.• 

في  مكانًا  والقياس  الهندسة  تحتل 
مناهج الرياضيات، إذ يتعلم الطالب 
األساسية  البنى  وتــأمــل  التعليل 
لخاصية  رقم  وتخصيص  للرياضيات، 
في  السرعة  الطالب  ويكتسب  ما، 
وصيغ  التقنيات  أدوات  استخدام 
الهندسة  وأفكار  المناسبة  القياس 
المواقف  لحل  المهمة  والقياس 

الحياتية.
الطفل •  يستطيع  الــروضــة  ففي 

ويقرأ  األشياء،  مواقع  يصف  أن 
ويكتب الوقت بالساعات، ويعرف 
شيئين  بين  ويقارن  األسبوع،  أيام 
حسب قياساتهما، ويميز ويصنف 

األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.
وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع • 

واتجاه  مواقع  يصف  أن  الطالب 
موقع  ويعين  ــاء،  األشــي وحركة 
المستوى  في  األول  الربع  نقاط 
الوقت  ويكتب  ويقرأ  اإلحداثي، 
ويعد  الزمنية،  المدة  ويحسب 
يجري  وكــذلــك  زمنية،  جـــداول 
الوقت  وحــدات  بين  التحويالت 
الخليج  دول  وعمالت  والقياس 
العربي، ويميز ويعد فئات النقود 
ويجري   ،100 حتى  المحلية 
حسابات مالية حتى 10000 ويضع 
يقدر  أنه  كما  المالية،  الموازنات 

واألوزان  األطوال  ويقيس  ويقارن 
باستخدام  والكتل  والــســعــات 
وحدات القياس المناسبة باإلضافة 
للصور  التماثل  يفهم  أنــه  إلــى 
وعناصر  الهندسية  ــال  ــك واألش
األبعاد  وثالثية  ثنائية  األشكال 
بأنواعها  والزوايا  الخطوط  ويميز 
ويصنف  المجسمات،  وشبكات 
الرباعية  واألشــكــال  المضلعات 
والمثلثات، ويوجد محيط ومساحة 
األشكال الهندسية وقياسات الزوايا، 
المتوازية  المستقيمات  ويرسم 
الهندسية  واألشكال  والمتعامدة 

تحت تأثير اإلزاحة واالنعكاس.
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وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع • 
شكل  صــورة  يرسم  أن  الطالب 
الهندسية  التحويالت  تأثير  تحت 
اإلزاحــة،  (االنعكاس،  المختلفة 
ويستخدم  التكبير)  الـــدوران، 
الهندسة اإلحداثية مثل البعد بين 
نقطتين وإحداثي منتصف القطعة 
المستقيمة، ويحّول بين العمالت، 
وثمن  والتكلفة  الربح  بين  ويميز 
مشروع  أربــاح  وحساب  البيع 
صغير، ويستخدم النسب المثلثية 
المجهولة  والزوايا  األضالع  إليجاد 
ويكتشف  ــم.  ــائ ق مثلث  ــي  ف
ويبرهن عالقات خاصة بارتفاعات 

أضالع  ومنصفات  ومتوسطات 
المثلث، ويوجد حجم الكرة والهرم 
السطحية  والمساحة  والمخروط 
للكرة والعالقات األساسية لمتوازي 
األضالع، ويكتشف ويبرهن حاالت 
مثلثات متطابقة ومتشابهة، ويميز 
من  الناتجة  الزوايا  قياس  ويوجد 
مستقيمين  مع  مستقيم  تقاطع 
بين  العالقة  ويفهم  متوازيين، 
المضلعات،  في  واألضــالع  الزوايا 
ويرسمها  الدائرة  عناصر  ويميز 
حجم  ويوجد  محيطها،  ويوجد 

المكعب ومتوازي المستطيالت.
الثانوية •  المرحلة  نهاية  وفــي 

يستخدام  أن  الطالب  يستطيع 
قانون الجيب وجيب التمام إليجاد 
األطوال والزوايا والتطبيقات عليها، 
ويبرهن عالقات خاصة  ويكتشف 
ومبرهنة  والمماسات  بالدائرة 
هندسة  ونظريات  بطليموس 
بالمستوى  المتعلقة  الفضاء 
الزوجية  ــة  ــزاوي وال والمستقيم 
الهندسة  يستخدم  مستويين،  بين 
الجبرية  والمعادالت  اإلحداثية 
المكافئ والناقص  للدائرة والقطع 
الحياتية  والتطبيقات  والــزائــد 

عليهما.

تحليل البيانات واالحتامالت:4. 

متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
صياغة األسئلة التي يمكن تقديمها مع البيانات، وجمع البيانات وثيقة الصلة بالموضوع وتنظيمها وعرضها.• 
اختيار الطرائق اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات واستخدامها.• 
تطوير االستدالالت والتنبؤات المبنية على البيانات وتقويمها.• 
فهم المفاهيم األساسية لالحتماالت الرياضية وتطبيقها.• 

البيانات  جمع  كيفية  الطالب  يتعلم 
بيانية  رســومــات  ــي  ف وعــرضــهــا 
طرائق  ويتعلمون  ومخططات، 
االستدالالت  وعمل  البيانات  تحليل 
يتم  كما  البيانات.  واالستنتاجات من 
االحتمال  لتطبيقات  مفاهيم  تقديم 
الرياضي، ويتعلم الطالب في دراسة 
لبعض  الحلول  إيجاد  المجال  هذا 
على  باالعتماد  حتى  المشكالت 

فرضيات غير مؤكدة.
أن •  الطفل  يستطيع  الروضة  ففي 

يفرز ويصنف األشياء.
وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع • 

أن يفرز ويصنف األشياء،  الطالب 
على  وينظمها  البيانات  ويجمع 

بيانية  وخــطــوط  أعــمــدة  شكل 
وخطوط النقاط المجمعة وجداول 
بعض  ويوجد  ويفسرها،  إحصائية 
لمجموعة  اإلحصائية  المقاييس 
في  المصنفة  غير  البيانات  من 

فئات.
وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع • 

بالرسوم  البيانات  يقرأ  أن  الطالب 
واألعــمــدة  ــة  ــري ــدائ ال البيانية 
المزدوجة  البيانية  والخطوط 
النزعة  ويفسرها، ويوجد مقاييس 
البيانات  من  لمجموعة  المركزية 
جــداول  في  أو  بيانيٍّا  الممثلة 
العادلة  التجربة  ويميز  تكرارية، 
احتمال  ويوجد  العيني،  والفضاء 

حدث معين.
الثانوية •  المرحلة  نهاية  وفــي 

يحسب  أن  الطالب  يستطيع 
مقاييس التشتت ويفسير دالالتها 
ويوجد  حياتية،  مــواقــف  فــي 
ومعادلة  االرتباط  معامل  ويطبق 
المعيارية  والقيمة  ــحــدار  االن
ويوجد  البيانات  من  لمجموعة 
الحياتية،  وتطبيقاتها  التنبؤ  خطأ 
الحدين“  ”ذات  نظرية  ويستخدم 
الطبيعي ونظرية  التوزيع  ونظرية 
المستقلة  الحوادث  ويوجد  بيز، 
مسائل  ويــحــل  والــمــشــروطــة، 

تطبيقية عليها.
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المجاالت

ور
حا

لم
ا

(3) الهندسة والقياس(2) األنماط والجبر والدوال(1) األعداد والعمليات
(4) تحليل البيانات 

واالحتماالت

العد.. 1

المكانية.. 2 القيمة 

والطرح.. 3 الجمع 

والقسمة.. 4 الضرب 

الكسور.. 5

العشرية.. 6 الكسور 

النسب – النسبة المئوية . 7

والتناسب.

الصحيحة. . 8 األعداد 

النسبية.. 9 األعداد 

األسس والجذور واألعداد . 10

الحقيقية.

المجموعات.. 11

المصفوفات.. 12

المركبة.. 13 األعداد 

األنماط.. 1

ــمــعــادالت . 2 ــروال ــي ــعــاب ــت ال

والمتباينات.

الرياضي.. 3 البرهان 

الدوال.. 4

والمتسلسالت.. 5 المتتاليات 

وحساب . 6 لمثلثية  ا لنسب  ا

المثلثات.

المالية.. 7 الرياضيات 

والتكامل.. 8 التفاضل  حساب 

الموقع.. 1

ــة . 2 ــي ــداث ــة اإلح ــدس ــن ــه ال

والقطوع.

الهندسية.. 3 التحويالت 

الوقت والمال.. 4

القياس.. 5

ثنائية . 6 الهندسيـــة  األشكال 

األبعاد. وثالثية 

والزوايا.. 7 الخطوط 

المضلعات.. 8

الدوائر.. 9

المجسمــات . 10 شبـــــكات 

السطحية  والمساحـــات 

والحجوم.

الــتــشــابــة والــتــطــابــق، . 11

ــات الــقــائــمــة  ــث ــل ــمــث ال

المثلثات. وحساب 

لبراهيــن . 12 وا لنظريــات  ا

الهندسية.

المتجهات.. 13

الفضائية.. 14 الهندسة 

والتصنيف.. 1 الفرز 

ــالت الــبــيــانــيــة . 2 ــي ــث ــم ــت ال

واإلحصائية.

االحتماالت.. 3

العد.. 4 مبدأ 

ويبني الجدول التايل مجاالت الرياضيات األربع واملحاور املتضمنة يف كل مجال:

مستويات نواتج التعلم:

التعلم  نواتج  مستويات  تقسيم  تم 
المعرفي  العمق  مستويات  وفــق 
 (4  ،3) المستويين  وتم دمج  لويب، 
لـدى ويــب لتصبـــح 3 مستــويات 
على  التسهيل  بهدف   (3  ،2  ،1)

من   30% تقريبًا  ويقع  المعلمين، 
النواتج في المستوى األول، %50 في 
المستوى الثاني و%20 في المستوى 
نواتج  مستويات  وتساعد  الثالث، 
التعلم المعلمين في تحديد مستوى 

القيام  ثم  ومن  المطلوب،  المهارة 
تعلم  لتطوير  المؤدية  باإلجراءات 

الطالب.
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األفعال املستخدمة وفق مستويات العمق املعريف لويب:

أمثلة للمهاراتتعريف المستوىاسم المستوىالمستوى

رتب، كرر، تذكر، اسرد، سّمع، 
احسب، اذكر، أخبر، عرف، 

ارسم، حدد، احفظ.

تذكر حقيقة أو معلومة أو 
إجراء

التذكر 1

ارسم شكًال بيانيٍّا، افصل، 
حدد السبب، قدر، قارن، 

اربط، استدل، صنف، اجمع، 
نظم، قم ببناء، عدل، صور، 

ميز.

استخدام معلومات أو معارف 
مفاهيمية، خطوتين أو أكثر، 

...إلخ.
المهارات/المفاهيم 2

راجع، قدر، انتقد، قم 
بصياغة، أقم حجة منطقية، 
صمم، اربط، ركب، طبق، 

انتقد، حلل، برهن استخدام 
لحل مشكلة.

التفكير ووضع خطة أو 
سلسلة خطوات واستيعاب 
ومعالجة الشروط المتعددة 

للمشكلة

التفكير اإلستراتيجي والموسع 3

سامت الطالب:

إن عملية وضع المعايير هي عملية 
ذا  تطلعية، فضًال عن كونها مخططًا 
تبدأ  أنها  يعني  مما  عكسي  تصميم 
تهتم  أي  االعتبار.  في  الغاية  بوضع 
من  المتخرج  الطالب  سمات  بوضع 
تحتوي  اإلماراتي.  التعليمي  النظام 
النظام  من  المتخرج  الطالب  سمات 
الواردة هنا على  اإلماراتي  التعليمي 
النمو  توجيه  شأنها  من  موضوعات 
التفكير  مثل  للطالب،  المتكامل 

والثنائية  المشاكل،  وحل  الناقد، 
الوطنية.  والهوية  الوظيفية  اللغوية 
وتستند هذه السمات إلى قيم وطنية 
أساسية  وثائق  في  عليها  منصوص 
مثل رؤية اإلمارات العربية المتحدة 
اإلمارات  دولة  2021، ودستور  للعام 
العربية المتحدة، ورؤية وزارة التربية 

والتعليم ورسالتها وقيمها.
المتخرج  الطالب  لسمات  وينبغي 
من النظام التعليمي اإلماراتي توجيه 

للطالب  المتكامل  النمو  عملية 
القيم  ترسيخ  طريق  عن  اإلماراتيين 
واالجتماعية  والشخصية  األخالقية 
إماراتي  مجتمع  إلــى  ــؤدي  ت التي 

صحي وحيوي.
السمات  ــاه  أدن الجدول  يستعرض 
اإلماراتيين  الطالب  من  يُتوقع  التي 
اكتسابها في نهاية كّل من الحلقات 
التعليمية األربعة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
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مواصفات الطالب اإلمارايت وسامت الخريج بنهاية كل مرحلة تعليمية:

المرحلةالثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض األطفالالسمة

المعرفة

في  ֺ العلمية  معرفته  يوظف 
محيطه  حــول  أسئلة  طــرح 
إجابات  إلى  للوصول  وبيئته 

بسيطة عنها.
من  ֺ الــحــروف  بــيــن  يميز 

في  وموقعها  رسمها  حيث 
العربية  اللغتين  في  الكلمة 

واالنجليزية.
بعض  ֺ وكتابة  قــراءة  يجيد 

البسيطة  والجمل  الكلمات 
واألرقام.

التحدث  ֺ على  ــدرة  ق يظهر 
يتناسب  بما  بطالقة  والحوار 

مع مرحلته العمرية.
معرفة  ֺ على  قـــدرة  يظهر 

ويوظفها   (20 (حتى  األعداد 
الرياضية  العمليات  حل  في 
(الجمع/الطرح)  البسيطة 

واألنماط.
حيث  ֺ من  األشياء  بين  يميز 

لونهــا وشكلــــها وحجمــها، 
واالتجاهات ومواقع األشياء.

التزاما  ֺ يعكس  سلوكا  يظهر 
وانتماءه  وتقاليده  بعاداته 

تجاه دينه ووطنه.
محيطه  ֺ في  البيئات  يتعرف 

(صحراوية، بحرية، جبلية، ..) 
وبعض خصائصها.

قـــراءة  ֺ عــلــى  ـــدرة  ق يظهر 

(ســرديــة،  متنوعة  نصوص 

قصصية،  حوارية،  وصفية، 

معلوماتية ...) قراءة صحيحة 

مقترنة بالفهم.

كتابة  ֺ عــلــى  ـــدرة  ق يظهر 

نصوص متنوعة كتابة إمالئية 

صحيحة.

ــداد  ֺ ــاألع يــظــهــر مــعــرفــة ب

الحسابية  ــيــات  ــعــمــل وال

البيانات  ويمثل  واألنــمــاط 

على  خاللها  من  ويستدل 

بعض المفاهيم اإلحصائية.

بتركيب  ֺ علمية  معرفة  يظهر 

بعض أجزاء جسمه و النباتات 

ــن حــولــه،  ــات م ــوان ــحــي وال

وبعض  األرض  وتركيب سطح 

وأشكال  الفضاء  مكونات 

الطاقة ومصادرها في محيطه 

والتفاعالت التي تحدث فيه.

يظهر فهما بمكونات العقيدة  ֺ

وبعض  األساسية  اإلسالمية 

البسيطة،  المعامالت  مبادئ 

وطنه  بمفهوم  وعًيا  ويعكس 

واالنتماء  فيه  الحكم  ونظام 

وواجباته  ومسؤولياته  إليه 

تجاهه بما يسهم في تشكيل 

هويته الوطنية.

في  ֺ العلمية  معرفته  يوظف 

المحافظة على صحته ولياقته 

بشكل  الغذائية  ــه  ــادات وع

سليم.

يظهر معرفة باألعداد الصحيحة  ֺ
والنسب  والحقيقية  والنسبية 
المئوية والعمليات عليها وبعض 
واالحتماالت  االحصاء  مفاهيم 
والمعادالت  الجبرية  والتعابير 
والمتباينات والدوال والمفاهيم 

الهندسية.
جسم  ֺ بتركيب  فهما  يظهر 

ــف األجــهــزة  ــســان ووظــائ اإلن
فهما  يظهر  كما  ــاء  ــض واألع
والحيوية  البيئية  باألنظمة 
األرض  ــأة  ــش ون وتــفــاعــالتــهــا 
مكونات  وبــعــض  وتاريخها 
بين  والتفاعل  األخــرى  الكون 
تحوالتها  وصور  والطاقة  المادة 
المادة  وتركيب  ومــصــادرهــا 

وتغيراتها وتفاعالتها.
اللغة  ֺ بــقــواعــد  فهما  يظهر 

ذلك  ويوظف  وآدابها  العربية 
وقضايا  نفسه  عن  التعبير  في 
الصور  مستخدما  مجتمعه 
كالقصة  ـــألدب  ل المختلفة 

والرواية والشعر وغيرها.
(انجليزيٍّا)  ֺ لغويٍّا  معجًما  يراكم 

وتراكيبه  مفرداته  ويــوظــف 
من  صحيح  إطار  في  المختلفة 
ليعبر  اإلنجليزية  اللغة  قواعد 

عن نفسه بطرق مختلفة.
يعكس فهًما بمكونات الشريعة  ֺ

اإلسالمية في مجاالتها المختلفة 
ويوظف ذلك في حياته اليومية 
في  سلوكه  علـى  ينعكس  بما 
وطنه  بموقع  الوعي  من  إطار 
االقتصادية  وقدراته  الجغرافي 
مجتمعه  ومكونات  وخصائص 
وتاريخه لتتبلور هويته الوطنية 

وانتمائة لدينه ووطنه وأمته.
القيم  ֺ ــن  م منظومة  يبني 

والوعي  والميول  واالتجاهات 
والغذائية  الصحية  بالعادات 
المحافظة  في  ذلك  ويوظف 
ــن األمــــراض  عــلــى نــفــســه م
السارية  وكذلك  بها  المرتبطة 

والمنقولة بطرق مختلفة.

للمفاهيم  ֺ وإتقاًنا  فهًما  يظهر 
ــدوال  وال والهندسية  الجبرية 
والتكامل  والتفاضل  المثلثية 
حل  فــي  مهاراتها  ويــوظــف 

مشكالت ذات سياقات مركبة.
بالمفاهيم  ֺ معرفته  بين  يكامل 

والقوانين في الفيزياء والكيمياء 
الحياة  وعلوم  األرض  وعلوم 
واألحــداث  الظواهر  فهم  في 
وإيجاد  وتفسيرها  به  المحيطة 
في  مركبة  لمشكالت  حلول 
في  تحدث  مختلفة  ــاالت  ح

محيطه الواقعي.
المختلفة  ֺ بالفنون  يظهر معرفة 

يمكنه  بما  العربية  اللغة  في 
إنتاج   أو  فهم  في  توظيفها  من 
المختلفة  األدبي  اإلبداع  صور 
ونثر  وشعر  ــة  ورواي قصة  من 
العلوم  فهم  من  يمكنه  وبما 
بلغته  عنها  والتعبير  المختلفة 

األم بسهولة واقتدار.
وحصيلته  ֺ معجمة  يــوظــف 

في  (االنــجــلــيــزيــة)  اللغوية 
التعبير عن نفسه وفي الحديث 
وبيئية  مجتمعية  قضايا  عن 
الدقة  من  إطار  في  واقتصادية 
قواعد  إلى  المستندة  اللغوية 
عميقا  فهما  يعكس  بما  اللغة 
األربـــع:  مهاراتها  لتوظيف 
الكتابة  المحادثة،  ــقــراءة،  ال

واالستماع.
بتاريخ  ֺ ــا  واســًع فهًما  يظهر 

مجتمع  وتركيب  وجغرافية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والعالمي  العربي  ومحيطها 
بناء  مــن  يمكنه  بما  أحياًنا 
على  قائم  عالمي  لنظام  صورة 
واالجتماعية  الفكرية  التعددية 
والسياسية والتاريخية والدينية.

Math_V2_F1_T126.indd   16Math_V2_F1_T126.indd   16 5/14/15   11:00 AM5/14/15   11:00 AM



17

المرحلةالثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض األطفالالسمة

المهارة

يستخـدم مهــارات االتصــال  ֺ

الفظـــي  وغيــــر  اللفظــي 

عـــن  للتعبيــر  كاإليمــاءات 

مشاعره وأفكاره.

استخدام  ֺ على  قدرة  يظهر 

بناء  في  اآلمنة  األدوات 

وتشكيل وتركيب المجسمات 

والنماذج البسيطة في العلوم 

والرياضيات.

يظهر مهارة أولية في التعامل  ֺ

مع الحاسوب واأللواح الذكية 

بصــورة مناسبـــة لمرحلتــه 

النمائية.

يمــارس عــــادات غـــذائية  ֺ

تناسب  سليمـــة  وصحيـــة 

مرحلته العمرية.

المكتسبة  ֺ خبراته  يستخدم 

العـــربية  اللغتيـــن  فــــي 

يسمع  ما  لفهم  واإلنجليزية 

مع  إيجابيٍّا  ويتواصل  ويقرأ 

محيطه في حياته اليومية.

توظيف  ֺ على  قدرة  يظهر 

في  العلم  وعمليات  مهارات 

استقصاءات  التخطيط إلجراء 

من  تمكنه  بسيطة  علمية 

بعــض  عــلى حــل  القــدرة 

المشكالت في بيئته ومحيطه 

الذي يعيش فيه. 

توظيف  ֺ على  قدرة  يظهر 

المعلومات  تكنولوجيا 

عن  التعبير  في  واالتصال 

اآلخرين  مع  وتبادلها  أفكاره 

بطريقة آمنة.

في  ֺ الرياضية  معرفته  يوظف 

في  اليومية  حياته  تسهيل 

المعامالت أو االجراءات التي 

المشكالت  وحل  بها  يقوم 

التي  الرياضية  الطبيعة  ذات 

محيطة  أو  بيئته  في  تواجهه 

القريب.

يشارك في المناسبات الوطنية  ֺ

واألعمال  واالجتماعية 

التطوعية ويعكس من خاللها 

وعًيا بهويته الوطنية وعاداته 

وتقاليده وتراثه.

يمارس شعائره الدينية بوعي  ֺ

الغلو  عن  بعيًدا  واعتدال 

والجهل والتطرف.

يستخدم الكتابة الوظيفية في  ֺ

واإلنجليزية   العربية  اللغتين 

بصور  نفسه  عن  التعبير  في 

مختلفه.

يوظف تكنولوجيا المعلومات  ֺ

والتقنيات  االتصال  ومهارات 

إلى  الوصول  في  الحديثة 

مع  والتكيف  المعرفة 

العصرية  الحياة  متطلبــات 

وبما يمكنه من القيام بأدوار 

أثرًا  لها  يكون  قد  حياته  في 

تخصصات  نحو  توجيهه  في 

تقنية ترتبط بذلك.

البحث  ֺ مهارات  يوظف 

حل  في  الناقد  والتفكير 

في  تظهر  حقيقية  مشكالت 

إلى  مستنًدا  الواقعية  بيئته 

منهجية البحث العلمي.

الرياضية  ֺ معرفته  يوظف 

وفهم  المشكالت  حل  في 

المتغيرات الكمية والتي ُيعبَّر 

بيانية  عنها بجداول أو رسوم 

أو تناسبات طردية أو عكسية 

ويفسر ذلك بصورة أولية بما 

تأثيراتها  فهم  على  يساعده 

في حياته اليومية.

أو  ֺ تطوير  على  قدرة  يتملك 

والمجسمات  النماذج  بناء 

المفاهيم  تبسط  التي 

المجردة  العلمية  والحقائق 

وإدراًكا  واقعية  أكثر  لتصبح 

مما يجعلها تقترب من الخبرة 

الحسية المباشرة.

تحديد  ֺ على  قدرة  يظهر 

بطرق  جغرافيا  دولته  موقع 

خالل  من  تقليدية  أو  تقنية 

الخرائط  التعرف على أشكال 

المختلفة.

البحث  ֺ مهارات  يوظف 

العلمي والتفكير الناقد وحل 

في  القرار  واتخاذ  المشكالت 

تقليدية)  (غير  حلول  إيجاد 

لمشكالت علمية وعملية في 

التي  العلمية  المعرفة  حدود 

وتطبيق  وبتوظيف  يمتلكها 

والتقنيات  والمواد  األدوات 

العلمية والمخبرية.

والمهارات  ֺ الخبرات  يوظف 

من  المكتسبة  الرياضية 

بناء  في  الرياضية  المعرفة 

لنماذج  ذهنية  تصورات 

مشكالت  وحل  وأنماط 

تقنيات  توظيف  على  قائمة 

في  يسهم  بما  تكنولوجية 

هندسية  ذهنية  بنية  تكوين 

لديه.

األربع  ֺ اللغة  مهارات  يوظف 

اإلنجليزية)  أو  (العربية 

أو  أفكاره  عن  التعبير  في 

مشاركتها مع اآلخرين بدرجة 

مقبولة من الطالقة إما لفظيٍّا 

أو كتابيٍّا من خالل صور آداب 

اللغة المختلفة.

يستند  ֺ قويًما  سلوًكا  يظهر 

الحنيف  الدين  تعاليم  إلى 

من  الشعبي  والموروث 

بما  وتراث  وتقاليد  عادات 

الوطنية  هويته  تفرّد  يعكس 

كل  وبذل  لوطنه  وانتماءه 

جهد لخدمته.

المعرفة  ֺ مصادر  يوظف 

إنجاز  في  والورقية  الرقمية 

إنسانية  وبحوث  دراسات 

ترتبط  لمشكالت  واجتماعية 

المحلي  ومجتمعه  ببيئته 

البيـئية  القضايا  وتناول بعض 

العالمية. 

تابع/مواصفات الطالب اإلمارايت وسامت الخريج بنهاية كل مرحلة تعليمية:
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االستقاللية 

والمسؤولية

عند  ֺ واإلتقان  التنظيم  يظهر 

بسيطة  أدائية  مهام  تنفيذه 

النمائية  لمرحلته  ومناسبه 

والعمرية.

بالمسؤولية  ֺ ا  حسٍّ يبدي 

تجاه  واالستقاللية  واالحترام 

متواجًدا  يكون  التي  البيئة 

فيها.

الروتينية  ֺ االجراءات  يفهم 

لهـا  تبًعــا  سلوكــه  ويعــدل 

بالعــواقب  واعًيـــا  ويصبــح 

الناتجة عن سلوكه.

ومهامه  ֺ أدواره  بتنفيذ  يلتزم 

إطارها  في  بها  يكلف  التي 

المنهجية  وضمن  الزمني 

المخطط  (األولية)  البسيطة 

لها.

ينفذ مشاريع علمية تعليمية  ֺ

تحت إشراف مباشر ويتوصل 

محددة  مالمح  ذا  نتاج  إلى 

المتفق عليها  الشروط  ضمن 

مسبًقا.

مشاريع   ֺ تنفيذ  في  يشارك 

ذات  عمل  فرق  خالل  من 

وأدوار  محددة  مسؤوليات 

مميزة بحد أدنى من اإلشراف 

المباشر.

ومهاراته  ֺ بقدراته  وعًيا  يظهر 

قرارات  اتخاذ  يمكنه من  بما 

األولية  المالمح  رسم  في 

لمستقبله المهني والعلمي.

العلمية  ֺ معرفته  بين  يكامل 

والتقنية والرياضية والهندسية 

في إنجاز عمليات وإجراءات 

تعليمية  بسياقات  ترتبط 

شكل  على  تظهر  مختلفة 

تكنولوجية  أو  تقنية  نتاجات 

بسيطة.

على  ֺ التأثير  في  قدرة  يظهر 

السمات  خالل  من  اآلخرين 

التي  والقيادية  الشخصية 

في  مشاركته  أثناء  يعكسها 

والمجموعات  العمل  فرق 

إنجـــاز  عنـــد  المتعاونــه 

والبـحــــوث  المشـــاريـــع 

والدراسات الجماعية.

يعبر عن ذاته بصورة مستقلة  ֺ

عن  أفكاره  طرح  خالل  من 

المهني  ومستقبله  طموحاته 

والعلمي.

التفاعل مع 

بيئة العمل

التفاعل  ֺ على  قدرة  يظهر 

ويكّون  البالغين  مع  بسهولة 

عالقات اجتماعية ايجابية مع 

أقرانه.

ومكوناتها  ֺ األسرة  يتعرف 

االنتماء  وأهمية  بها  وعالقته 

إليها.

اللعب  ֺ أو  للعمل  ميًال  يظهر 

منظمة  مجموعات  في 

صغيرة في سياق تعليمي أو 

رياضي في األركان التعليمية 

أو ملعب المدرسة.

بمسؤوليــاته  ֺ وعًيــا  يظهــر 

عند  اآلخرين  وأدوار  وأدواره 

المشاركة في أي فريق عمل 

ويبدي احتراًما والتزاًما بذلك 

حتى إنجاز المهمة.

معرفته  ֺ بحدود  وعًيا  يظهر 

والدينية  والرياضية  العلمية 

إطار  في  ويتصرف  والصحية 

ذلك بما يحقق سلوًكا منظًما 

بمكوناته  الوعي  على  قائًما 

الشخصية.

العمل  ֺ فرق  خالل  من  يعمل 

حل  على  مستقلة  بصورة  أو 

ببيئته  عالقة  ذات  مشكالت 

يمتلكه  ما  موظًفا  الواقعية 

من معارف ومهارات وسمات 

شخصية.

الرحالت  ֺ تنفيذ  في  يشارك 

الدراسات  وإجراء  العلمية 

حول  البسيطة  المسحية 

من  البيــئية  القضايا  بعض 

فرق  في  المشاركة  خالل 

إطار  في  المتخصصة  العمل 

علمي واجتماعي محدد.

إنجاز  ֺ على  قدرة  يظهر 

مشروع علمي بشكل مستقل 

اإلشراف  من  األدنى  وبالحد 

من اآلخرين.

التعبير  ֺ على  قدرة  يظهر 

بطريقة  وأفكاره  آراءه  عن 

التحيز  عن  بعيدة  مستقلة 

دين  أو  جنس  او  لعرق 

بالموضوعيــــة  متســلًحــــا 

والمثل  القيم  إلى  ومستنًدا 

التي يؤمن بها.
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تطوير 

الذات

المصورة  ֺ القصص  يوظف 

ويكتسب  ورقيٍّا  أو  الكترونيٍّا 

من  علمية  وميول  معارف 

خاللها تحت إشراف مباشر.

العداد  ֺ استخدام  على  يتدب 

اإللكتروني إلجراء  أو  اليدوي 

عمليتي الجمع والطرح ضمن 

العدد 10.

اللغوي  ֺ المعجم  يوظف 

الكتابة  في  المكتسب 

بطاقة  (رسالة،  الوظيفية 

وفي  تهنــئة،...)،  دعوة، 

اإلبداعية  الكتابة  بدايات 

قصصية  نصوص  (كتابة 

مختصرة واقعية أو خيالية).

يوظف مهارة البحث للحصول  ֺ

الموثوق  المعلومات  على 

المطبوعة  مصادرها  من  بها 

والرقمية المتنوعة.

قيادية  ֺ سمات  يعكس 

حل  في  االستقاللية  تبرز 

واتخاذ  البسيطة  المشكالت 

القرارات ذات العالقة بحياته 

ومستقبله العملي والعلمي.

المعسكرات  ֺ في  يشارك 

إلى  تقود  التي  والندوات 

السمات  بعض  من  تمكينه 

التي  والسلوكية  الشخصية 

بروز  على  مستقبًال  تنعكس 

رأيه  تقديم  في  االستقاللية 

القضايا  بعض  تناول  عند 

من  أدنى  وبحد  واألفكار 

التوجيه واإلشراف.

وأنشطة  ֺ برامج  في  ينخرط 

مؤسسات  في  ومشاريع 

تدريبية وتعليمية تمكنه من 

صقل مهاراته األدائية والتقنية 

بصورة  توظيفها  إلى  ليصار 

منتجة في حياته اليومية.

تدريبية  ֺ برامج  في  يشارك 

ومعسكرات تعليمية إلعداده 

في  للمشاركة  وتأهيله 

والمنافسات  المسابقات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
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إضافة إلى المجاالت التي تشملها الحلقات والمراحل الصفية، توجد ثماني ممارسات للطالب (التي تبنتها المعايير 
األساسية المشتركة) والتي يحتاج جميع الطالب إلى اكتسابها من خالل تعلمهم لمادة الرياضيات، ويشترك فيها جميع 

الطالب لكن تختلف مستوياتها من صف آلخر:

م
الممارسة 

الرياضية
سمات الطالب

1
فهم المسائل 

وحلها

يشرح معنى المسألة، ويعيد صياغتها بكلماته الخاصة. ֺ
يحلل المعلومات المعطاة؛ ليطور إستراتيجيات ممكنة لحل المسألة. ֺ
يحدد وينفذ اإلستراتيجيات المناسبة لحل المسألة. ֺ
يقّيم التقدم نحو الحل؛ ويقوم بإجراء المراجعات إن لزم األمر. ֺ
يتحقق من اإلجابات مستخدًما أسلوًبا مختلًفا. ֺ

2
المنطق المجرد 

والكمي

يفهم معنى الكميات وعالقاتها في حاالت المسائل. ֺ
يستخدم تمثيالت وأساليب متنوعة في حل المسائل. ֺ
يعرف كيف يستخدم الخصائص المختلفة للعمليات واألشياء بمرونة. ֺ
يغير وجهات النظر(اإلقناع)، ويولد البدائل، ويأخذ الخيارات المختلفة بعين االعتبار. ֺ

3

يبني استنتاجات 

قابلة للتطبيق 

وينتقد حجج 

أخرى

يفهم ما تعلمه سابًقا في بناء الحجج ويستخدمه. ֺ
يعتاد على سؤال "كيف"، ويبحث عن اإلجابة عن سؤاله. ֺ
يطرح السؤال والجواب. ֺ
يطور إستراتيجيات لطرح األسئلة بهدف توليد المعلومات. ֺ
يسعى لفهم األساليب البديلة المقترحة من قبل اآلخرين، ويتبنى أساليب أفضل نتيجة لذلك. ֺ
يبرر استنتاجاته ويربطها بغيرها، ويرد على حجج اآلخرين. ֺ
يقارن فاعلية حجتين مقبولتين، ويميز بين المنطق الصحيح أو الحجة الصحيحة وبين الخطأ منها، وفي حال وجود  ֺ

خطأ في الحجة يشرح الخطأ.

4

النمذجة 

باستخدام 

الرياضيات

يطبق الرياضيات في حل المشكالت اليومية التي تطرأ في الحياة والمجتمع ومكان العمل. ֺ
يقدم االفتراضات والتقديرات التقريبية ليبسط الحالة، مدرًكا بأن هذه العملية قد تحتاج إلى المراجعة فيما بعد. ֺ
التوضيحية،  ֺ كالرسوم  التخطيط  أدوات  مستخدًما  عالقاتها  ويخطط  العملية  الحاالت  في  الكميات  أهمية  يحدد 

والجداول ثنائية االتجاه، والرسوم البيانية، والمخططات االنسيابية والصيغ.
يحلل العالقات الرياضية ليتوصل إلى االستنتاجات. ֺ

5

يستخدم األدوات 

المالئمة بطريقة 

إستراتيجية

يستخدم األدوات أثناء حل المسائل الرياضية بهدف تعميق فهمه للمفاهيم (مثال: القلم والورقة، النماذج الفيزيائية،  ֺ
أجهزة القياس والبناء الهندسي، ورق الرسم البياني، اآلالت الحاسبة، أنظمة الجبر والهنسة القائمة على الحاسوب).

يتخذ قرارات سليمة حول متى تكون كل من هذه األدوات مفيدة، ويدرك الفكرة التي يمكن الخروج بها ومحدداتها.  ֺ
ويكتشف األخطاء المحتملة من خالل استخدام التقديرات وغيرها من المعارف الرياضية بشكل إستراتيجي.

يستحضر الدقة6

يوصل فهمه بالرياضيات إلى اآلخرين. ֺ
يستخدم التعريفات الواضحة ويذكر معاني الرموز التي يختارها، ويستخدم رمز يساوي بثبات وبالشكل المناسب. ֺ
يحدد وحدات القياس، ويستخدم أجزاء التسمية في الرسوم البيانية والتوضيحية. ֺ
يسعى جاهًدا لتحقيق الدقة. ֺ

7
يبحث عن البنية 

ويستخدمها
يبحث عن، ويطور ويعمم ويصف نمًطا ما شفويٍّا ورمزيٍّا وبيانيٍّا وكتابيٍّا. ֺ
يطبق الخصائص ويناقشها. ֺ

8

يبحث عن 

االنتظام في 

المنطق المكرر 

ويعبر عنه

يبحث عن االختصارات الرياضية السليمة. ֺ
يستخدم التطبيقات المكررة ليعمم الخصائص. ֺ
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المهارات  بناء  إلى  للحاجة  نظرًا 
من  تمكنه  التي  للطالب  األساسية 
المناهج  ــالل  خ المشكالت  حــل 
الحياة  خالل  مواجهتها  أو  الدراسية 
القرار  اتخاذ  من  يمكنه  بمستوى 
تم  المستقبلية.  المشاريع  وبناء 

ضمن  الدراسية  الصفوف  تحزيم 
التفكير  معايير  ووضعت  حلقات 
وتدرج  بتسلسل  المشكالت  وحل 
لكل  العمرية  الفئة  مع  يتناسب 
التالية  الجداول  وتتضمن  حلقة. 
ضمن  ــات  ــوجــه ــت وال الــمــعــايــيــر 

بعض  مع  المشكالت  وحل  التفكير 
الممارسات على سبيل المثال وليس 
للتعديل  قابلة  وجميعها  الحصر، 
واإلضافة بهدف بناء مهارات الطالب 

وتطويرها.

معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثاين يكون الطالب قادًرا عىل أن:

k
1

2
3

4
5

6
7

8

أمثلةالمهاراتم

يطبق مهارة المقارنة1

خولة:  موزة:     

15 درهم من تستطيع شراء علبة األلوان، موزه أم خولة؟     

يتم إعطاء الطالب محسوسات أو صورًا ألشياء أو أشخاص وُيطلب إليه ترتيبها من األقصر إلى األطول أو بالعكس.

ُتعرض للطالب صورة لغرفة تحوي أطفاًال يلعبون وأشياء مختلفة (سرير – طاولة – كرسي – كرة – دمية – 

مقلمة – وغيرها) وُيطرح على الطالب السؤال التالي: ما األشياء الموجودة في الغرفة التي تعتبر أثقل منك؟

ُيطلب إلى الطالب مّد كفه من اإلبهام حتى الخنصر إلى أقصاه (شبر) ثم ُيطلب إليه قياس بعض األطوال كطول 

حائط الصف وغيره بأشباره والمقارنة بين هذه األطوال.    

2
يصف مواقع حركة األشياء 

واتجاهها

ُيطلب إلى الطالب وصف اتجاه حركة شىء ما مثل النملة المرسومة (إلى: اليمين – اليسار – األعلى – األسفل).

ُيطلب إلى الطالب وصف موقع شيء ما مثل الشكل الموضح (فوق – تحت – بجانب – خلف – أمام).
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثاين يكون الطالب قادًرا عىل أن:

أمثلةالمهاراتم

3

ُيطبق مهارة التصنيف 

ويصنف ويركب ويجزئ 

األشكال ثنائية وثالثية 

األبعاد

في  تصنيفها  إليه  وُيطلب  أو محسوسات  أو صورًا  أو مجسمات  أشكاًال هندسية  تمثل  قطًعا  الطالب  ُيعطى 

مجموعات.

ما الصفة المشتركة بين عناصر كل مجموعة؟

يترك للطالب حرية اختيار الصفة (اللون – الحجم – عدد األضالع).

ُيعطى الطالب قطًعا تمثل أشكاًال هندسية أو مجسمات أو صورًا أو محسوسات وُيطلب إليه استخدامها في 

تصميم أشكال ومجسمات جديده.

4

يصف ويكمل ويكون 

أنماًطا من الصور 

واألشكال واألشياء 

المحسوسة

ُيعطى الطالب مجموعة من الصور والملصقات أو المحسوسات وُيطلب إليه تكوين نمط (ُيترك للطالب حرية 

االختيار).

                 

(تعمد أن تختار أشياء ملفتة ومن محيط اهتمام الطالب).

5
يطبق إستراتيجية عّد 

األشياء

تخيل أن لديك 3 سيارات                      حصلت على 4 سيارات أخرى                 كم سيارة لديك اآلن؟

تخيل أن لديك 9 قطع حلوى أكلت النملة 4 قطع كم قطعة حلوى بقيت لديك؟

لديك 4 علب.في كل علبة 2 قطعة كعك.كم إجمالي قطع الكعك التي لديك؟

(هنا يمكن للطالب أن يعّد 1، 2، 3، أو يتخيل أو يستخدم أصابعه أو أشياء محسوسة أخرى أو يرسم أو يكتب 

2+2+2+2=8، أو يكتب مباشرة 4×2=8 فيكون قد تجاوز التوقعات).

6
يجمع البيانات ويفرزها 

ويصنفها وينظمها

ُيعطى الطالب مجموعة بطاقات غير مرتبة تحمل صورًا لحيوانات حديقة.

ُيطلب إليه إعادة ترتيبها بحيث يستطيع الناظر إليها معرفة عدد الحيوانات من كل نوع في هذه الحديقة.

ما الحيوان األكثر عدًدا؟ ما الحيوان األقل عدًدا؟ ما العدد الكلي للحيوانات في الحديقة؟

الطلبة يستطيعون فرز البطاقات وتصنيفها وترتيبها في صفوف كما يلي، ثم المقارنة.
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معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قادًرا عىل 

أن:
k

1
2

3
4

5
6

7
8

أمثلةالمهاراتم

1

يطبق مهارة المقارنة، 

ويوجد قياس األطوال 

والسعة والكتلة والوزن 

ألقرب عدد كلي 

مستخدًما الوحدات 

المعيارية، ويتخذ 

قرارًا بناء على إيجاد 

المساحات

له حرية  (يترك  وميزان مطبخ  الكفتين،  ذو  ميزان  له  ويوفر  أوزان مختلفة  ذات  3 علب  الطالب  إعطاء  يتم 

التجريب) ويطلب إليه تحديد العلبة األثقل.

ABC

يتم إعطاء الطالب قنينة ماء وثالثة أكواب فارغة مختلفة الشكل ولكن متساوية في السعة.

ُيطلب إليه استخدام الماء لتحديد أي األكواب سعته أكثر.

(سيكتشف الطالب أن األكواب لها السعة نفسها رغم اختالف أشكالها).

يتم إعطاء الطالب أدوات قياس مختلفة (مسطرة – شريط متري...إلخ) وُيطلب إليه قياس أطوال أشياء متنوعة 

من محيطه بعضها على استقامة واحدة، وأخرى يحتاج إلى مدها جيًدا قبل قياسها.

تكلفة زراعة متر مربع من العشب 15 درهم.

إذا كان لدى خليفة 8000 درهم. هل يكفيه هذا المبلغ لتغطية حديقته الممثلة بالشكل المرسوم؟

30m

20
m

2

يطبق الحساب الذهني 

وإستراتيجيات جمع 

بسيطة لضم وتجزئة 

وفصل الكميات وإكمال 

األنماط

تخيل أن لديك 46 قطعة حلوى أكلت منهن 8 قطع. كم سيتبقى لديك من قطع الحلوى؟

سيصل الطالب إلى الحل (38 قطعة) ذهنًيا:

الطريقة 1: 46 محذوف منها 6 هو 40 ثم حذف 2 فيصبح الناتج 38.

الطريقة 2: (10-46=36) وبالتالي (46-8=36).

كم نجمة في كل صف؟ كم صًفا في الشكل؟ ما العدد الكلي للنجوم؟

سيتوصل الطالب إلى مجموع عدد النجوم من خالل الجمع المتكرر كالتالي:

.(5x8=40) :(5+5=10) وبالتالي (10+10+10+10=40) أو من خالل حقائق الضرب
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قادًرا عىل أن:

أمثلةالمهاراتم

2

تابع/يطبق الحساب 

الذهني وإستراتيجيات 

جمع بسيطة لضم وتجزئة 

وفصل الكميات وإكمال 

األنماط

الشكل يمثل 3 أجزاء من سور حديقة يراد بناؤه.

كم العدد الكلي لقطع الخشب المستخدمة في بناء 7 أجزاء من السور؟

يمكن للطالب اتباع إحدى الطرائق التالية:

الطريقة 1: تكوين جدول أو نمط عددي يبدأه بـ 5 وإكماله بإضافة 4 في كل مرة.

.(1+4x7=29) أو(4+5x6=29) الطريقة 2: استخدام إستراتيجية الضرب

3

يصنف مع التبرير 

األشكال والبيانات 

واالحتماالت من خالل 

فئات أو فترات تتوقف 

على سماتهم

إذا أرادت النملة التحرك من A إلى D. بكم طريقة يمكنها ذلك؟

C

A

B

D

القيم التالية تمثل الوقت بالثانية والذي يستغرقه طلبة أحد الصفوف لقطع 100m جرًيا:

  17    15     19    16   17    16    17    15   20    15   14   16   15

19    15   17    15    16   23   15   16

صمم رسًما بيانًيا يوضح سرعة طلبة هذا الصف في الجري.

(يمكن للطالب اختيار الطريقة المناسبة، ويبرر اختياره ويعبرعن استنتاجاته).

يقّدر الكميات والنواتج 4

الشكل يمثل صينية يراد استكمال تغطيتها بوحدات من الحلوى.

بناء على عدد القطع الموضح في الشكل، قّدر العدد الكلي الالزم لتغطية الصينية.

.(5ml سعته) 100 وملعقة أو وعاء صغيرml أعط الطالب: قنينة بها سائل سعتها

وقم بطرح المسألة التالية:

مريم مريضة وتحتاج إلى أخذ الدواء الذي في القنينة بمعدل ملعقة واحدة ثالث مرات يومًيا، قّدر ثم أجر 

القياس إليجاد التالي:

ما عدد األيام التي يمكن فيها لمريم استهالك 100ml من الدواء؟

كم ml من الدواء يجب أن يكون في القنينة إذا كانت مريم ستأخذ الدواء لمدة عشرة أيام؟
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قادًرا عىل أن:

أمثلةالمهاراتم

5

يتخيل ويمثل ويترجم 

األفكار والمواقع 

واالتجاهات وفئات 

البيانات

تم البدء بتغطية الشكل بمربعات متساوية.

ما عدد المربعات التي نحتاجها لتغطية الشكل بأكمله؟

ُتعرض على الطالب بيانات حول الفاكهة المفضلة لدى طلبة مرحلة صفه (مانجو – موز – تفاح – فراولة) في 

صورتين األولى تمثيل بياني باألعمدة، واألخرى تمثيل بياني بالدائرة (بحيث يتمكن الطالب من خاللهما اإلجابة 

عن األسئلة التالية).

األسئلة:

كم نسبة الطلبة الذين يفضلون فاكهة المانجو؟ ֺ

أي تمثيل استخدمته للوصول إلى هذه المعلومة؟ لمإذا؟ ֺ

ما الفاكهة التي يمثل الطلبة التي يفضلونها ضعف الطلبة الذين يفضلون الفراولة؟ ֺ

أي تمثيل استخدمته للوصول إلى هذه المعلومة؟ لمإذا؟ ֺ
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معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
الثامن يكون الطالب قادًرا عىل  عند نهاية الصف 

أن:
k

1
2

3
4

5
6

7
8

أمثلةالمهاراتم

1

يقيس الوقت وخواص 

األشياء مستخدًما 

الوحدات المعيارية 

المناسبة، ويحسب 

المساحات والحجوم 

لألشكال والمجسمات 

المختلفة

إلى  التنقيط، وُيطلب  الصنبور جاري  ُيترك  الماء – ساعة – مخبار مدرج)  التالية (صنبور  يتم توفير األدوات 

الطالب تسجيل الوقت وكمية الماء المتكّون في المخبار ثم تسجيل المالحظات واالستنتاجات.

(يمكن استبدال صنبور الماء بالماء المتجمع في مخبار في يوم ماطر لقياس كمية المطر).

كمية الماء (ml)الوقت (د)

1

2

3

4

ما المساحة التقريبية للمنطقة المزروعة بالزهور في الشكل المرسوم؟

4dm

14dm

6dm
1dm

يستخدم الطالب أدوات لقياس األطوال إليجاد أطوال من محيطهم كأبعاد ملعب كرة الطائرة ومساحته، وحجوم 

مجسمات من محيطهم عمليٍّا.

لديك كمية من الرمل حجمها 60cm3.أي األوعية التالية أنسب لتخزين كمية الرمل؟ بّرر إجابتك.

4cm

4c
m

4cm

4c
m4cm

4cm 4cm

2

يتخيل ويمثل ويترجم 

بطرائق مختلفة األنماط 

الجبرية وشبكات 

المجسمات ومنظورها 

والمواقع واالتجاهات 

مستخدًما المستوى 

اإلحداثي والتحويالت 

وفئات البيانات

وقعت من ملف محمد أوراق تحوي تصاميم لمجسمين من المكعبات فاختلطت األوراق.هل يمكنك مساعدة 

محمد في إعادة تصنيف كل مجسم مع ثالث من مخططات المناظير الخاصة به؟

المخطط (ب)المخطط (س)مجسم (2)مجسم (1)

(من األفضل أن يكون هناك أكثر من مجسمين).

يتم عرض تمثيل بياني أو أكثر (تمثيل باألعمدة – األعمدة المزدوجة - مخطط انتشار...الخ) وطرح أسئلة تسبر 

مدى قدرة الطالب على التخيل والمقارنة والتحليل وترجمة التمثيل والوصول إلى استنتاجات وقرارات هامة.
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثامن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

أمثلةالمهاراتم

3

يستخدم تحويًال 

هندسًيا أو أكثر لتقسيم 

المجموعات واألشكال 

وتحويل وتكوين بعض 

األنماط

في النمط السابق كيف سيبدو الشكل السابع والعشرون؟

لديك 80 قطعة حلوى للتزيين.تريد توزيعها بعدالة على سطح الكيكة.

كم سيكون نصيب كل من الجزئين (K) و(F) من قطع التزيين؟

F

K

4

يصنف األعداد واألشكال 

والمجسمات واالحتماالت 

والبيانات في فئات أو 

فترات معتمًدا على 

صفات مشتركة مناسبة 

ومبررة التخاذ القرار

هل المجسمات التالية جميعها تنتمي العائلة (المجموعة) نفسها؟ وضح لمإذا.

يختار الطالب قضية هامة من وجهة نظره أو ُيطرح موضوًعا (الثقافة الصحية – اإلفطار الصحي...وغيره) ويقوم 

بناء عليه بالتحقيق وجمع البيانات وتمثيلها وبناء االستنتاجات واتخاذ القرارات من خالل هذا التمثيل.

5

يطبق بمرونة ذهنية 

المضاعفات والعمليات 

مستخدًما أكثر من عملية 

على األعداد الكلية 

والصحيحة والكسور 

والكسور العشرية

زجاجة بها 6.5L من اللبن. استهلكنا في اليوم األول 2.84L وفي اليوم الثاني 2.97L فكم تبقى من اللبن لليوم 

الثالث ؟

يمكن للطالب أن يتبع طريقة ذهنية مرنة كالتالي: 

2.97+2.84 مجموع ما استهلك.

=3.01+2.80 (تضاف 4 من األجزاء من عشرة إلى الكسر العشري من العدد الثاني).

5.81=2.00+3.81=
0.69=6.50-5.81

وهناك طرائق أخرى:

يمكن للطالب استخدام خط أعداد غير مرقم يسجل خطوات الحل الذهني عليه ليسهل العمليات.

6

يوجد العالقات في 

األنماط مع التبرير 

وإعادة تمثيلها مستخدًما 

القواعد المباشرة 

والجداول والرسومات 

البيانية

النمط  التي تستطيع تكوينها وفق  الموضح، كم عدد األسماك  الثقاب لصنع نمط األسماك  أعواد  استخدمت 

السابق باستخدام 110 من أعواد الثقاب؟

يمكن للطالب:

تكوين جدول يضم عدد األسماك وعدد أعواد الثقاب المقابلة لها.

استنتاج قاعدة:

رسم العالقة بين أعواد الثقاب وعدد األسماك ثم توقع عدد األسماك المقابلة لـ 110 عود من الثقاب.
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املجاالت

األعداد والعمليات

العد

الجمع والطرح

الرضب والقسمة

الكسور

الكسور العرشية

النسبة والتناسب والنسبة 

املئوية

األعداد الصحيحة

األعداد النسبية

األسس والجذور واألعداد 

الحقيقية

املصفوفات

األعداد املركبة

األمناط والجرب والدوال

األمناط

التعابري واملعادالت 

واملتباينات

الربهان الريايض

الدوال

املتتاليات واملتسلسالت

النسب املثلثية وحساب 

املثلثات

الرياضيات املالية

التفاضل والتكامل

الهندسة والقياس

املوقع

الهندسة اإلحداثية

التحويالت الهندسية

الوقت واملال

القياس

األشكال الهندسية ثنائية 

وثالثية األبعاد

الخطوط والزوايا

املضلعات

الدوائر

شبكات املجسامت واملساحات 

السطحية والحجوم

التشابه والتطابق، املثلثات 

القامئة وحساب املثلثات

النظريات والرباهني

املتجهات

الهندسة الفضائية

تحليل البيانات واالحتامالت

الفرز والتصنيف

التمثيالت البيانية 

واالحصائية

االحتامالت

مبدأ العد
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املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال األعداد والعمليات:

ت
اال

مج
ال

ى
أول

ة 
وض

ر

ية
ثان

ة 
وض

ر

ول
األ

ي
ثان

ال

ث
ثال

ال

بع
لرا

ا

س
ام

لخ
ا

س
اد

س
ال

بع
سا

ال

من
لثا

ا

سع
لتا

ا

شر
عا

ال

دم
تق

لم
ر ا

اش
لع

ا

شر
 ع

دي
حا

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

دي
حا

ال

شر
 ع

ي
ثان

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

ي
ثان

ال

ت
ليا

عم
وال

د 
دا

ألع
ا

العد
القيمة المكانية
الجمع والطرح

الضرب والقسمة
الكسور

الكسور العشرية
النسبة والتناسب والنسبة 

المئوية
األعداد الصحيحة
األعداد النسبية

د 
دا

ألع
 وا

ور
جذ

وال
س 

ألس
ا

ية
يق

حق
األسس والجذور واألعداد ال

الحقيقية

ت 
عا

مو
مج

ال

المصفوفات
األعداد المركبة

املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال األمناط والجرب والدوال:

ت
اال

مج
ال

ى
أول

ة 
وض

ر

ية
ثان

ة 
وض

ر

ول
األ

ي
ثان

ال

ث
ثال

ال

بع
لرا

ا

س
ام

لخ
ا

س
اد

س
ال

بع
سا

ال

من
لثا

ا

سع
لتا

ا

شر
عا

ال

دم
تق

لم
ر ا

اش
لع

ا

شر
 ع

دي
حا

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

دي
حا

ال

شر
 ع

ي
ثان

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

ي
ثان

ال

ل 
دوا

وال
ر 

جب
وال

ط 
ما

ألن
ا

األنماط

التعابير والمعادالت والمتباينات

البرهان الرياضي

ال
دو

الدوالال

المتتاليات والمتسلسالت

حساب المثلثات

الرياضيات المالية

التفاضل والتكامل
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املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال الهندسة والقياس:

ت
اال

مج
ال

ى
أول

ة 
وض

ر

ية
ثان

ة 
وض

ر

ول
األ

ي
ثان

ال

ث
ثال

ال

بع
لرا

ا

س
ام

لخ
ا

س
اد

س
ال

بع
سا

ال

من
لثا

ا

سع
لتا

ا

شر
عا

ال

دم
تق

لم
ر ا

اش
لع

ا

شر
 ع

دي
حا

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

دي
حا

ال

شر
 ع

ي
ثان

ال

دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

ي
ثان

ال

س
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

الموقع

ة 
اثي

حد
اإل

ة 
دس

هن
ال

وع
قط

وال

الهندسة اإلحداثية والقطوع

ية
دس

هن
 ال

ت
يال

حو
الت

ية
دس

هن
 ال

ت
يال

حو
الت

الوقت والمال

القياس

األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد

الخطوط والزوايا

ايا
زو

وال
ط 

طو
لخ

ا

ت
عا

ضل
لم

ا

المضلعات

ئر
دوا

ال

الدوائر

ت 
ما

س
مج

 ال
ت

كا
شب

ة 
حي

سط
 ال

ت
حا

سا
لم

وا
وم

حج
وال

ت 
ما

س
مج

 ال
ت

كا
شب

ة 
حي

سط
 ال

ت
حا

سا
لم

وا

وم
حج

وال

ت 
ما

س
مج

 ال
ت

كا
شب

ة 
حي

سط
 ال

ت
حا

سا
لم

وا
وم

حج
وال

التشابه والتطابق، المثلثات القائمة 

وحساب المثلثات

النظريات والبراهين الهندسية

ت 
ريا

نظ
ال

ن 
هي

برا
وال

ية
دس

هن
النظريات والبراهين ال

الهندسية

المتجهات

الهندسة الفضائية
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املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال تحليل البيانات واالحتامالت:

ت
اال

مج
ال

ى
أول

ة 
وض

ر

ية
ثان

ة 
وض

ر

ول
األ

ي
ثان

ال

ث
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ال

بع
لرا

ا

س
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س
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ا
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اش
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ا
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دي
حا
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دم
تق

لم
ر ا

ش
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دي
حا

ال
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 ع

ي
ثان
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دم
تق

لم
ر ا

ش
 ع

ي
ثان

ال

ت 
انا

لبي
ل ا

حلي
ت

ت
اال

تم
الح

وا

الفرز والتصنيف

التمثيالت البيانية واإلحصاءاتالتمثيالت البيانية واإلحصاءات

االحتماالتاالحتماالت

مبدأ العد 

جدول يوضح عدد ونسبة نواتج التعلم يف الصفوف والحلقات حسب املستويات خالل مراحل التعليم النظامي:

أعداد نواتج التعلم حسب المستويات
النسب المئوية لنواتج التعلم حسب 

المستويات 

123المجموع123حسب الصف والحلقة

%6%12%14211782روضة أولى 

%17%23%18753060روضة ثانية 

%13%47%192264740األول

%26%45%1219114229الثاني

%22%51%1835156827الثالث

%17%65%1346127118الرابع

%20%69%637115411الخامس 

%19%51%1001686132930الحلقة األولى 

%12%62%2151108226السادس

%28%52%1642238120السابع

%12%74%1159108014الثامن 

%20%60%1339136520التاسع

%18%62%611915630820الحلقة الثانية

%15%57%32661811628العاشر

%17%58%32742112725العاشر المتقدم 

%20%52%2139157528الحادي عشر 

%21%57%23612210622الحادي عشر المتقدم

%4%76%103825020الثاني عشر 

%9%73%156178318الثاني عشر المتقدم 

%15%61%1333398555724التعليم الثانوي 

%17%58%294698202119425اإلجمالي 
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1
25%

2
58%

3
17%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات لجميع الصفوف

1

2

3

30%

51%

19%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة األوىل

123

20%

62%

18%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة الثانية

123

24%

61%

15%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للتعليم الثانوي
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جدول يوضح عدد ونسبة نواتج التعلم يف جميع الصفوف والحلقات حسب املجاالت خالل مراحل التعليم النظامي:

النسب المئوية لنواتج التعلم حسب المجاالتأعداد نواتج التعلم حسب المجاالت

حسب الصف والحلقة

ت
ليا

عم
وال

د 
دا

ألع
ا

ال
دو

وال
ر 

جب
وال

ط 
ما

ألن
ا

س
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

ت 
انا

لبي
ل ا

حلي
ت

ت
اال

تم
الح

وا

وع
جم

لم
ا

ت
ليا

عم
وال

د 
دا

ألع
ا

ال
دو

وال
ر 

جب
وال

ط 
ما

ألن
ا

س
قيا

وال
ة 

دس
هن

ال

ت 
انا

لبي
ل ا

حلي
ت

ت
اال

تم
الح

وا

%6%47%18%53811729روضة أولى 

%3%37%10%1531113050روضة ثانية 

%4%36%9%2441724751األول

%7%48%14%1362034231الثاني

%3%46%10%2873126841الثالث

%3%28%3%4722027166الرابع

%15%22%7%3041285456الخامس 

%6%36%9%162291191932949الحلقة األولى

%13%17%16%441314118254السادس

%24%37%11%23930198128السابع

%15%34%33%152627128018الثامن 

%3%46%32%12213026519التاسع

%14%33%22%94691014430831الحلقة الثانية

%5%23%49%265727611623العاشر

%5%24%48%296131612723العاشر المتقدم

%30%16%49%4371222755الحادي عشر 

%25%21%45%94822271069الحادي عشر المتقدم

%0%16%84%04280500الثاني عشر 

%0%12%88%073100830الثاني عشر المتقدم 

%11%20%57%683181106155712التعليم الثانوي 

%10%28%35%324416330124119427اإلجمالي 
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27%

35%

28%

10%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات لجميع الصفوف

49%

9%

36%

6%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة األوىل

31%

22%

33%

14%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة الثانية

12%

57%

20%

12%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للتعليم الثانوي
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مجال: األعداد والعمليات

المحور/عدد النواتج 

حسب المرحلة
Kg1Kg21234567891010A1111A1212A

ج 
وات

الن
د 

عد

2215العد

379554437القيمة المكانية

61474435الجمع والطرح 

14185340الضرب والقسمة 

151210634الكسور

911525الكسور العشرية 

النسبة والتناسب 

والنسبة المئوية
1310326

8917األعداد الصحيحة 

6410األعداد النسبية

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقة
31244427

88المجموعات 

141630المصفوفات 

894930األعداد المركبة

مجموع النواتج في كل 

مرحلة
51524132847304423151226294900324

المجموع الكلي 

للنواتج
324

جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:
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مجال: األنماط والجبر والدوال

المحور/عدد النواتج حسب 

المرحلة
Kg1Kg21234567891010A1111A1212A

ج 
وات

الن
د 

عد

3344418األنماط

23247911811116983التعابير والمعادالت والمتباينات

553316البرهان الرياضي

615991118251526134الدوال

18188953المتتاليات والمتسلسالت

4141634النسب المثلثية وحساب المثلثات 

228820الرياضيات المالية

193958التفاضل والتكامل

33467241392621576137484273416مجموع النواتج في كل مرحلة 

356المجموع الكلي للنواتج 

تابع/جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:

مجال: الهندسة والقياس  

المحور/عدد النواتج حسب 

المرحلة
Kg1Kg21234567891010A1111A1212A

ج 
وات

الن
د 

عد

1225الموقع 

1253481033الهندسة اإلحداثية والقطوع

111618التحويالت الهندسية 

35589544346الوقت والمال

11351273537القياس

األشكال الهندسية ثنائية وثالثية 

األبعاد 
3377222

57517الخطوط والزوايا 

446519المضلعات 

62311الدوائر

شبكات المجسمات والمساحات 

السطحية والحجوم
255517

التشابه والتطابق، المثلثات 

القائمة وحساب المثلثات
33814

47141641النظريات والبراهين الهندسية

61117المتجهات

8861133الهندسة الفضائية 

81117203120121430273027311222810330مجموع النواتج في كل مرحلة

330المجموع الكلي للنواتج
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تابع/جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:

مجال: الهندسة والقياس  

المحور/عدد النواتج حسب 

المرحلة
Kg1Kg21234567891010A1111A1212A

ج 
وات

الن
د 

عد

1124الفرز والتصنيف

32281113866101079التمثيالت البيانية واإلحصاءات

64271231االحتماالت

5510مبدأ العد 

1123228111912266222700124مجموع النواتج في كل مرحلة

124المجموع الكلي للنواتج
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املجاالت

األعداد والعمليات

العد

الجمع والطرح

الرضب والقسمة

الكسور

الكسور العرشية

النسبة والتناسب والنسبة 

املئوية

األعداد الصحيحة

األعداد النسبية

األسس والجذور واألعداد 

الحقيقية

املصفوفات

األعداد املركبة

األمناط والجرب والدوال

األمناط

التعابري واملعادالت 

واملتباينات

الربهان الريايض

الدوال

املتتاليات واملتسلسالت

النسب املثلثية وحساب 

املثلثات

الرياضيات املالية

التفاضل والتكامل

الهندسة والقياس

املوقع

الهندسة اإلحداثية

التحويالت الهندسية

الوقت واملال

القياس

األشكال الهندسية ثنائية 

وثالثية األبعاد

الخطوط والزوايا

املضلعات

الدوائر

شبكات املجسامت واملساحات 

السطحية والحجوم

التشابه والتطابق، املثلثات 

القامئة وحساب املثلثات

النظريات والرباهني

املتجهات

الهندسة الفضائية

تحليل البيانات واالحتامالت

الفرز والتصنيف

التمثيالت البيانية 

واالحصائية

االحتامالت

مبدأ العد
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ف
ص
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KG1

 ֺ 20 لغاية  األشياء  من  عدًدا  يعّد 

 ،10 األعداد حتى  ويكتب  ويقرأ 

مختلفة  بطرائق  العدد  يشكل 

ويربطه بالكميات التي تمثله.

أنماًطا ֺ  ويكون  ويكمل  يميز 

واألشياء  واألشكال  الصور  من 

المحسوسة.

مثل ֺ  الكلمات  الطالب  يستخدم 

فوق، تحت، أعلى، أسفل لوصف 

مواقع األشياء، ويقارن بين األشياء 

ــول،  (أط الكلمات  باستخدام 

يميز  ــر...)  أصــغ أكبر،  أقصر، 

مربع،  (مثلث،  األشكال  ويصنف 

مستطيل، دائرة) ويستخدم هذه 

أخرى،  أشكال  لتصميم  األشكال 

ويقرأ الوقت بالساعات، ويسمي 

أيام األسبوع.

األشياء ֺ  ويصنف  الطالب  يفرز 

بناًء على سمة واحدة مثل اللون، 

الشكل والحجم.

KG2

وعدًدا ֺ   100 لغاية  الطالب  يعّد 

من األشياء لغاية 20.

الرسم ֺ  ويستخدم  ويكتب  يقرأ 

 ،20 حــتــى  ــــداد  األع لتمثيل 

ويستخدم "أكثر" و"أقل" لمقارنة 

يميز  األشياء.  من  مجموعتين 

ما  عدد  في  والعشرات  اآلحــاد 

بين 10 و20.

األشــيــاء ֺ  مــن  مجموعة  يضم 

ويفصل   10 إلى  مجموعها  يصل 

مجموعة من األشياء حتى 10.

أنماًطا ֺ  ويكون  ويكمل  يميز 

واألشياء  واألشكال  الصور  من 

المحسوسة

الكلمات ֺ  الطالب  يستخدم 

أسفل،  أعلى،  تحت،  فوق،  مثل 

إلى  اليمين،  إلــى  بعد،  قبل، 

األشياء،  مواقع  لوصف  اليسار 

باستخدام  األشياء  بين  ويقارن 

أكبر،  أقصر،  (أطــول،  الكلمات 

األشكال  ويصنف  يميز  أصغر...) 

(مثلث، مربع، مستطيل، دائرة ) 

ويستخدم هذه األشكال لتصميم 

الوقت  يــقــرأ  ـــرى،  أخ أشــكــال 

بالساعات ويسمي أيام األسبوع.

األشياء ֺ  ويصنف  الطالب  يفرز 

أكثر  أو  واحدة  سمة  على  بناًء 

مثل اللون، الشكل والحجم.

1

يعّد عدًدا من األشياء لغاية 100 ֺ 

األعداد  ويقارن  ويكتب  ويقرأ 

100 ويميز مكانتي اآلحاد  حتى 

عمليتي  ويفسر  والــعــشــرات، 

ـــطـــرح، ويــوظــف  الــجــمــع وال

ويجمع  حقائقهما،  بين  العالقة 

 18 العدد  ويطرح عددين ضمن 

متنوعة  إستراتيجيات  مستخدًما 

دون  عددين  ويطرح  ويجمع 

مسائل  ويحل  التجميع،  إعــادة 

الجمع  تتضمن  بسيطة  حياتية 

والطرح.

ويصف  ֺ  ويكون  ويكمل  يميز 

واألشكال  الصور  من  أنماًطا 

واألعداد واألشياء المحسوسة.

حركة ֺ  ــجــاه  وات مــواقــع  يصف 

الوقت  ويكتب  ويقرأ  األشياء، 

أيام  ويعرف  الساعة،  بنصف 

األسبوع، ويقدر ويقيس ويقارن 

بين األطوال باستخدام الوحدات 

ويصنف  ويسمي  القياسية،  غير 

ثنائية  األشكال  ويجزئ  ويركب 

وثالثية األبعاد.

األشياءويجمع ֺ  ويصنف  يفرز 

البيانات وينظمها.
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2

األعــداد ֺ  ويقارن  ويكتب  يقرأ 

القيمة  مستخدًما   1000 حتى 

المكانية.

مكونة ֺ  أعـــداًدا  ويطرح  يجمع 

من رقمين أو ثالثة أرقام مع أو 

دون إعادة تجميع ويحل مسائل 

حياتية تتضمن الجمع والطرح.

من ֺ  كجزء  الكسر  مفهوم  يدرك 

الكل ويكتب رمزه.

ويصف ֺ  ويكون  ويكمل  يميز 

ــة  وعــددي هندسية  ــا  ــاًط ــم أن

ويفهم  المئة  لوحة  باستخدام 

عددية  جمًال  ويحل  المساواة، 

بسيطة.

يقرأ ويكتب الوقت بربع الساعة ֺ 

ويميز فئات النقود، ويعد النقود 

ويقيس  ويــقــدر   ،1000 حتى 

باستخدام  األطوال  بين  ويقارن 

المناسبة،  القياسية  الوحدات 

وعناصر  للصور  التماثل  ويفهم 

ويسمي  األبعاد  ثنائية  األشكال 

ويميز األشكال ثالثية األبعاد.

بيانات ֺ  وينظم  ويجمع  يقرأ 

أعمدة  شكل  على  بمصورات 

وجداول ويفسرها.

3

األعــداد ֺ  ويقارن  ويكتب  يقرا 

مستخدًما  ويقربها   10000 حتى 

القيمة المكانية.

أربعة ֺ  أعداًدا من  ويطرح  يجمع 

مسائل  ويحل  األكثر  على  أرقام 

حياتية تتضمن الجمع والطرح.

والقسمة ֺ  الضرب  مفهوم  يدرك 

بينهما  والــعــالقــة  ورمزيهما 

الــضــرب  حــقــائــق  ويستنتج 

قسمة  عملية  يجري  والقسمة 

عدد برقمين على عدد من رقم 

واحد.

مسائل ֺ  ويحل  قصًصا  يحكي 

الضرب  عمليتي  تتضمن  حياتية 

والقسمة.

الكسور ֺ  ويقارن  ويسمي  يكتب 

ويمثلها على خط األعداد ويحدد 

الكسور المتكافئة.

يكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط ֺ 

معطى ويعبر عن مواقف حياتية 

بجمل عددية بسيطة ويحلها.

الربع ֺ  في  نقطة  موقع  يعين 

اإلحداثي،  المستوى  من  األول 

بالدقائق،  الوقت  ويكتب  ويقرأ 

ويحدد  الزمنية  المدة  ويحسب 

الزمنية  الفترات  بين  العالقة 

حسابات  ويجري  المختلفة، 

ويستخدم   10000 حتى  مالية 

لتقدير  مناسبة  قياس  وحــدات 

والسعة،  والكتلة  الطول  وقياس 

المربع  ومساحة  محيط  ويوجد 

ويميز  والمضلعات،  والمستطيل 

وحجم  المضلعات  شبكات 

المكعب ويفهم التماثل لألشكال 

األشكال  وعناصر  الهندسية 

ومتوازي  األبعاد،  وثالثية  ثنائية 

المكعبات  بعد  المستطيالت 

والــزوايــا  الخطوط  بين  يميز 

ويتعرف المستقيمين المتوازيين 

والمتعامدين والزوايا القائمة.

البيانات ֺ  وينظم  ويجمع  يقرأ 

مستخدًما األعمدة البيانية وخط 

بياني ودائرة بيانية ويفسرها.
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يقرأ ويكتب ويقارن ويقرب األعداد ֺ 
حتى مئات الماليين، ويجمع ويطرح 
األكثر  على  أرقــام  ستة  من  ــداًدا  أع
ويحل مسائل حياتية تتضمن الجمع 
ثالثة  من  ــدًدا  ع ويضرب  والطرح 
ويوجد  واحد  رقم  من  بعدد  أرقام 
كل  عددين  ضــرب  حاصل  ويقدر 
مسائل  ويحل  رقمين،  من  منهما 
عوامل  يوجد  تتضمنها،  حياتية 
في  ويوظفها  االعــداد  ومضاعفات 
يبني كسورًا من  حل مسائل حياتية 
كسور الوحدة بتطبيق وتوسيع فهمه 

للعمليات على األعداد الكلية.
أرقام ֺ  بثالثة  عدد  قسمة  ناتج  يوجد 

على األكثر على عدد من رقم واحد 
مسائل  ويحل  ــاق  ب دون  أو  مــع 
الكسور  ويقارن  تتضمنها  حياتية 
ويرتبها ويحول بين األعداد الكسرية 
ويطرح  ويجمع  المركبة  والكسور 
الكسور ذات المقامات الموحدة أو 
مسائل  ويحل  وينمذجها  المختلفة 
الكسور  ويقرأ  تتضمنها،  حياتية 
ويكتبها  جزئين  ضمن  العشرية 
التحويالت  ويجري  ويرتبها  ويمثلها 
بينها مدرًكا عالقات القيمة المكانية 
كسرين  ــرح  ــط وي ويــجــمــع  فيها 
عشريين ضمن جزئين ويقرب الكسر 
في  التقريب  ويستخدم  العشري، 
والطرح ويوظفه  الجمع  ناتج  تقدير 

في حل مسائل حياتية.

بجمل ֺ  حياتية  مواقف  عن  يعبر 

عملية  من  أكثر  تتضمن  عددية 

ويكون  ويكمل  ويحلها  واحدة 

ويجد قاعدة لنمط معطى.

التحويالت ֺ  ويستخدم  يحدد 

واالنعكاس  (اإلزاحــة  الهندسية 

وحدات  بين  ويحول  والدوران)، 

الزمنية،  المدة  ويحسب  الزمن 

ويحل  زمنية  ـــداول  ج ويــعــد 

بين  ويميز  النقود  عن  مسائل 

المختلفة  الــقــيــاس  ـــدات  وح

ويوجد  بينها  التحويالت  ويجري 

هندسي،  شكل  ومساحة  محيط 

قياس  ويــوجــد  ويــرســم  يقدر 

الزوايا  أنــواع  ويميز  ــزاويــة  ال

المتوازية  المستقيمات  ويرسم 

والمتعامدة.

بالجداول ֺ  البيانات  وينظم  يقرأ 

ويحللها  البيانية،  والخطوط 

ويفسرها.

5

حتى ֺ  األعداد  ويقارن  ويكتب  يقرأ 
المكانية،  القيمة  مستخدًما  المليار 
عدد  وقسمة  ضرب  عمليتي  يجري 
رقمين  من  بعدد  ــام  أرق ثالثة  من 
مسائل  ويحل  نواتجها   ويــقــدر 
ويوجد  ويقدر  تتضمنها  حياتية 
وينمذج ناتج العمليات االربعة على  
الموحدة  المقامات  ذات  الكسور 
حياتية  مسائل  ويحل  والمختلفة، 
الكسور  ويقارن  ويقرب  تتضمنها، 
ويحول  ويرتبها  العشرية  والكسور 
الكسور  ويــطــرح  ويجمع  بينها 
ويوظفها  نواتجها  ويقدر  العشرية 
ويضرب  حياتية  مسائل  حل  في 
 .10 مضاعفات  في  العشري  الكسر 
والقسمة  الضرب  عمليتي  ويجري 
على الكسور العشرية ويقدر نواتجها 

ويظفها في حل مسائل حياتية.

يكتب قاعدة النمط جبريٍّا ويحل ֺ 

القسمة  تحتوي  عددية  جمًال 

أو  واحـــدة  بخطوة  ــضــرب  وال

خطوتين.

يستكشف ويرسم شكًال هندسيٍّا ֺ 

واالنعكاس  اإلزاحة  تأثير  تحت 

دول  عمالت  ويــحــول  ويميز 

ويستخدم  الــعــربــي  الخليج 

موازنات  ويضع  للشراء  اإلنترنت 

ــدات  وح بين  ويــحــول  مالية 

المضلعات  ويصنف  القياس 

والمثلثات  الرباعية  واألشكال 

حسب الزوايا واألضالع.

بخطوط ֺ  البيانات  ويمثل  يقرأ 

والخطوط  المجمعة  النقاط 

البيانية ويفسرها.
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األكبر ֺ  المشترك  العامل  يجد 
األصغر  المشترك  والمضاعف 
ويجري العمليات الحسابية األربعة 
الكسرية   ــداد  واألع الكسور  على 
ويقدر  المختلفة  المقامات  ذات 
نواتجها ويحل مسائل حياتية عليها، 
ويضرب ويقسم الكسر العشري بـ 
عمليتي  ويجري   10 مضاعفات 
الكسور  على  والقسمة  الضرب 
العشرية، ويقدر نواتجها، ويوظفها 
في حل مسائل حياتية، ويقارن بين 
الكميات باستخدام النسبة ومعدل 
مسائل  ويحل  والتناسب  الوحدة 
مفهوم  ويدرك  تتضمنها،  متنوعة 
مسائل  ويحل  المئوية  النسبة 
مفهوم  ويدرك  تتضمنها،  متنوعة 
ويمثلها  ويرتبها  الصحيحة  األعداد 
األعداد  يتعرف  األعداد  خط  على 
بينها  ويقارن  ويصنفها  النسبية 

ويستعملها في تطبيقات حياتية
ويستخدمها ֺ  األسس  مفهوم  يدرك 

في إيجاد قيمة التعابير العددية.

الجبرية ֺ  التعابير  ويكتب  يفهم 

المعادلة  مفهوم  يدرك  الخطية 

ويحلها،  الخطية  والمتباينة 

في  ــدوال  وال العالقات  ويمثل 

المستوي اإلحداثي.

مختلفة ֺ  عــمــالت  بين  يــحــول 

ويجري  مالية،  معامالت  ويجري 

التحويالت المناسبة بين وحدات 

الكتلة والسعة ويستخدم أدوات 

ويرسم  ويميز  المناسبة،  القياس 

ويوجد  المجسمات  شبكات 

يوجد  لها،  السطحية  المساحة 

مساحة األشكال الهندسية ويحل 

حجم  ويــوجــد  عليها  مسائل 

المكعب ومتوازي المستطيالت.

البيانية ֺ  بالرسوم  البيانات  يقرأ 

والخطوط  واألعمدة  الدائرية 

البيانية المزدوجة ويفسرها.

اإلحصائية ֺ  المقاييس  بعض  يجد 

لمجموعة من البيانات والبيانات 

تكراري  ــدول  ج في  المصنفة 

المناسب  المقياس  ويختار 

تأثير  ويفسر  بيانات  لمجموعة 

القيم المتطرفة عليها.

7

باستخدام ֺ  الكميات  بين  يقارن 

النسبة ومعدل الوحدة والتناسب 

تتضمنها،  متنوعة  مسائل  ويحل 

المئوية  النسبة  مفهوم  ويدرك 

تتضمنها،  متنوعة  مسائل  ويحل 

على  األربــع  العمليات  ويجري 

وينمذجها  الصحيحة  ــداد  األع

على خط األعداد، ويدرك مفهوم 

ويمثلها  ويرتبها  النسبية  األعداد 

على خط األعداد.

الخطية ֺ  الجبرية  التعابير  يبسط 

ويحل  ويعبر  قيمتها  ويجد 

على  خطوتين  مــن  مــعــادالت 

الخطية  المتباينات  يحل  األقل 

من خطوة وخطوتين.

يميز ويجد قياس الزوايا الناتجة ֺ 

ثالثة  أو  مستقيمين  تقاطع  من 

مستقيمات.

يفهم ويستنتج مجموع قياسات ֺ 

للمضلعات  الداخلية  الــزوايــا 

زاويــة  قياس  ويجد  المختلفة 

التكلفة  بين  ويميز  مجهولة 

ربح  ويحسب  والربح  والبيع 

عناصر  يميز  صغير،  مشروع 

محيطها  ويجد  ويرسمها  الدائرة 

ومساحتها يجد حجم المجسمات 

المنشور  الــهــرم،  (األســطــوانــة، 

الثالثي، المخروط، الكرة) يعرف 

التطابق ويرسم مثلًثا.

يعرف تشابه مثلثين ويستخدمه ֺ 

في إيجاد طول ضلع مجهول.

العالقات ֺ  ويبرهن  يكتشف 

في  األضالع  وأطوال  الزوايا  بين 

المثلث.

يجمع البيانات ويبويبها ويقارنها ֺ 

بيانية  تمثيالت  في  وينظمها 

مختلفة ويفسرها.

المركزية ֺ  النزعة  مقاييس  يجد 

الممثلة  البيانات  من  لمجموعة 

تكرارية  جــداول  في  أو  بيانيٍّا 

بسيطة.

ويستخدمها، ֺ  العينات  يعرف 

من  مجموعتين  بين  ويــقــارن 

مخططات  باستخدام  البيانات 

مختلفة.

والفضاء ֺ  العادلة  التجربة  يميز 

حدث  احتمال  ويجد  العيني 

معين.
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التناسبية ֺ  الــعــالقــات  يوظف 

وتطبيقات  مسائل  في  ويحلها 

مــتــنــوعــة ويــصــنــف االعـــداد 

بين  العالقة  ويــدرك  الحقيقية 

األسس والجذور ويبسط التعابير 

ا أو جذرًا. المتضمنة أسٍّ

على ֺ  الحسابية  العمليات  يجري 

التعابير الجبرية.

ومتباينات خطية ֺ  يحل معادالت 

بخطوتين ويمثلها بيانيٍّا.

بنظام ֺ  حياتية  مواقف  عن  يعبر 

بطرائق  ويحلها  خطية  معادالت 

مختلفة.

ومفهوم ֺ  العالقة  مفهوم  يــدرك 

الخطية  الدالة  ويميز  الدالة 

والدالة الثابتة وخواصهما.

ــدوال ֺ  ال على  التغيرات  يميز 

تغيير  ـــالل  خ مــن  الــخــطــيــة 

المعامالت.

يــســتــكــشــف ويـــرســـم شــكــًال ֺ 

التحويالت  تأثير  تحت  هندسيٍّا 

الهندسية يفهم خواص المثلثات 

المميزة ويستخدمها  والرباعيات 

في حل المسائل.

عالقات ֺ  ويبرهن  يستكشف 

خاصة بمتوازي األضالع.

نظرية ֺ  ويستخدم  يستكشف 

فيثاغورث.

في ֺ  وينظمها  البيانات  ينظم 

تمثيالت بيانية مزدوجة وجداول 

ويجد  ويــفــســرهــا،  ــة  ــكــراري ت

لمجموعة  الحسابي  المتوسط 

أو  فئات  في  المبوبة  القيم  من 

ويفسر  يمثل  تكرارية،   جداول 

االنتشار  مخطط  في  البيانات 

االحتمالية  الــتــجــارب  يــجــري 

ويحللها ويجد احتماالتها

9

النسبية ֺ  ــــس  األس يــحــســب 

التعابير  ويستخدمها في تبسيط 

المجموعات  ويوجد  الجبرية، 

الجزئية ويوجد التقاطع واالتحاد 

ويمثلها  ــفــرق  وال والمتممة 

.(Venn) بأشكال فن

على ֺ  الحسابية  العمليات  يجري 

التعابير  الجبرية ويحلل  التعابير 

المعادالت  ويحل  الجبرية، 

الـــدوال  ويــصــف  التربيعية، 

ويوجد  بيانيٍّا،  ويمثلها  التربيعية 

النسب  يستخدم  أصــفــارهــا 

المثلثية األساسية إليجاد األطوال 

الزاوية  قائم  مثلث  في  والزوايا 

ويحل مسائل حياتية عليها.

اإلحداثية ֺ  الهندسة  يستخدم 

والنسب المثلثية األساسية إليجاد 

األطوال والمسافات والعالقة بين 

المساحات  يجد  المستقيمات 

الهندسية  للمجسمات  السطحية 

ويستخدمها في حل المسائل.

في ֺ  والتشابه  التطابق  يستخدم 

حل المسائل.

رباعي ֺ  شكل  يكون  متى  يحدد 

أو  مربًعا  أو  ــالع  أض مــتــوازي 

مستطيًال أو معّيًنا.

ــات ֺ  ــالق يــكــتــشــف بـــرهـــان ع

ومتوسطات  بارتفاعات  خاصة 

ومنصفات المثلث.

العشوائية ֺ  التجارب  نتائج  يحلل 

(الحوادث).
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يبسط التعابير الجبرية الجذرية.ֺ 

على ֺ  الحسابية  العمليات  يجري 

معادالت  ويحل  المركبة  األعداد 

بسيطة في حقل األعداد المركبة 

مصفوفات  في  البيانات  ينظم 

ويجري العمليات عليها.

يحل نظام معادلة خطية وأخرى ֺ 
متباينات خطية،  ونظام  تربيعية 
المثلثية  المتطابقات  يميز 
األساسية، ويدرك مفهوم البرهان 
يحدد  المباشر،  وغير  المباشر 
كثيرات  ومــدى  ومجال  سلوك 
الحدود والدوال النسبية ويجري 
األربعة  الحسابية  العمليات 
المتتاليات  يكتشف  عليها 
الحسابية والهندسية ويجد الحد 
ويحل  منها  لكل  واألساس  العام 
يعرف  عليها  حياتية  تطبيقات 
من  ويحول  الموجهة  الــزاويــة 
الدائري  إلى  الستيني  القياس 
إليجاد  الوحدة  دائرة  ويستخدم 
يوظف  للزوايا  المثلثية  النسب 
واألضالع  الزوايا  بين  العالقات 
حل  فــي  المثلثية  والــنــســب 
ومسائل  الزاوية  القائم  المثلث 

وتطبيقات حياتية.

الجبرية ֺ  المعادلة  يستخدم 

للدائرة.

الدائري ֺ  القطاع  مساحة  يجد 

والقطعة الدائرية.

بالدائرة ֺ  خاصة  عالقات  يميز 

والمماسات ويستخدمها في حل 

المسائل.

هندسة ֺ  مــفــهــوم  يستكشف 

المستوىات  وعــالقــة  الفضاء 

والمستقيمات في الفضاء.

يحسب مقاييس التشتت ويفسر ֺ 

دالالتها في مواقف حياتية.

10A

يبسط التعابير الجبرية الجذرية ֺ 

مسائل  ويحل  عليها  والعمليات 

مفهوم  يدرك  تتضمنها،  تطبيقية 

العدد المركب ويعبر عنه ويجد 

مرافقه.

على ֺ  الحسابية  العمليات  يجري 

معادالت  ويحل  المركبة  األعداد 

بسيطة في حقل األعداد المركبة.

مصفوفات ֺ  في  البيانات  ينظم 

ويجري العمليات عليها.

يحل نظام معادلة خطية وأخرى ֺ 
متباينات خطية،  ونظام  تربيعية 
المثلثية  المتطابقات  يميز 

األساسية.
المباشر ֺ  البرهان  مفهوم  يدرك 

وغير المباشر.
الدرجة ֺ  مــن  متباينات  يحل 

ومدى  ومجال  سلوك  الثيحدد 
كثيرات الحدود والدوال النسبية 
الحسابية  العمليات  ويجري 

األربعة عليها.
الحسابية ֺ  المتتاليات  يكتشف 

العام  الحد  ويجد  والهندسية 
ويحل  منها  لــكــل  ــــاس  واألس

تطبيقات حياتية عليها.
ويحول ֺ  الموجهة  الزاوية  يعرف 

من القياس الستيني إلى الدائري 
إليجاد  الوحدة  دائرة  ويستخدم 

النسب المثلثية للزوايا.
الزوايا ֺ  بين  العالقات  يوظف 

في  المثلثية  والنسب  واألضالع 
الــزاويــة  القائم  المثلث  حــل 

ومسائل وتطبيقات حياتية.

الجبرية ֺ  المعادلة   يستخدم 

للدائرة 

الدائري ֺ  القطاع  مساحة  يجد 

والقطعة الدائرية

عــالقــات ֺ  ــرهــن  ــب وي يكتشف 

خاصةبالدائرةوالمماسات

هندسة ֺ  مــفــهــوم  يستكشف 

المستويات  وعــالقــة  الفضاء 

والمستقيمات  في الفضاء

يحسب مقاييس التشتت ويفسر ֺ 

دالالتها في مواقف حياتية
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في ֺ  المركب  العدد  مفهوم  ــدرك  ي
الصورة القطبية ويحول العدد المركب 
في  ويعينه  ــرى  أخ إلــى  ــورة  ص من 

المستوى اإلحداثي.
حقل ֺ  فــي  بسيطة  مــعــادالت  يحل 

األعداد المركبة.

تشمل ֺ  ومتباينات  مــعــادالت  يحل 
المطلق.

يحل المعادالت األسية واللوغاريتمية.ֺ 
يحل معادالت مثلثية.ֺ 
وغير ֺ  المباشر  البرهان  مفهوم  يدرك 

المباشر واالستقراء الرياضي.
يعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة، ֺ 

نسبية)  ،متفرعة،  جذرية  صحيحة، 
ويحل تطبيقاتها.

تطبيقات ֺ  ويحل  دالة  معكوس  يجد 
عليها.

األسية ֺ  الدوال  ويرسم  ويقارن  يعرف 
واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها.

يعرف ويقارن ويرسم الدوال المثلثية ֺ 
عليها  الهندسية  التحويالت  ويجري 

ويحل تطبيقاتها.
الحسابية ֺ  المتسلسالت  يكتشف 

العام  حــدهــا  ويــجــد  والهندسية 
تطبيقات  ويحل  حدودها  ومجموع 

حياتية عليها.
اإلسالمية ֺ  الــمــصــارف  نــظــام  يفهم 

(المرابحة، البيع، الشراء).
يطبق مبدأ العّد والتباديل والتوافيق.ֺ 

العمليات ֺ  ويجري  المتجهات  يعرّف 
ويحسب  عليها  والهندسية  الحسابية 
الضرب  ويجد  متجهين  بين  الزاوية 

القياسي لمتجهين.
يكتب المتجهات باالعتماد على متجه ֺ 

الوحدة.
ويجد ֺ  المساقط  طول  ويجد  يرسم 

مسائل  ويحل  المستقيم  معادلة 
تطبيقية في هندسة الفضاء.

خاصة ֺ  عالقات  ويبرهن  يستكشف 
المتعلقة  (النظريات  الفضاء  بهندسة 
الفضاء  في  والمستقيم  بالمستوى 
مستويين)،  بين  الزوجية  والــزاويــة 
للقطعين  الهندسي  المحل  ويصف 
عناصرهما  ويحدد  والناقص  الزائد 
ويكتب معادلتهما ويعرّف المتجهات، 
ويجري العمليات الحسابية والهندسية 
متجهين  بين  الزاوية  ويحسب  عليها، 

ويوجد الضرب القياسي لمتجهين.

ــاط ֺ  ــب يــجــد ويــطــبــق مــعــامــل االرت
لمجموعتين من البيانات.

يجد ويطبق القيمة المعيارية.ֺ 
يجد ويطبق معادلة االنحدار.ֺ 
يطبق مبدأ العّد والتباديل والتوافيق.ֺ 

11A

في ֺ  المركب  العدد  مفهوم  ــدرك  ي
الصورة القطبية ويحول العدد المركب 
في  ويعينه  ــرى  أخ إلــى  ــورة  ص من 

المستوى اإلحداثي.
ــداد ֺ  األع حقل  فــي  مــعــادالت  يحل 

التكعيبية  الجذور  ويجد  المركبة 
للعدد واحد.

تشمل ֺ  ومتباينات  مــعــادالت  يحل 
المطلق.

واللوغاريتمية ֺ  األسية  المعادالت  يحل 
والجذرية.

يحل معادالت مثلثية.ֺ 
وغير ֺ  المباشر  البرهان  مفهوم  يدرك 

المباشر واالستقراء الرياضي.
يعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة، ֺ 

نسبية)  متفرعة،  جذرية،  صحيحة، 
ويحل تطبيقاتها.

دالة ֺ  معكوس  ويجد  دالتين  يركب 
ويحل تطبيقات عليها.

األسية ֺ  الدوال  ويرسم  ويقارن  يعرف 
واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها.

يعرف ويقارن ويرسم الدوال المثلثية ֺ 
عليها  الهندسية  التحويالت  ويجري 

ويحل تطبيقاتها.
والقطبية ֺ  الوسيطية  المنحنيات  يميز 

ويرسمها باستخدام التكنولوجيا.
الحسابية ֺ  المتسلسالت  يكتشف 

والهندسية و الهندسية الالنهائية ويجد 
حدها العام ومجموع حدودها ويحل 

تطبيقات حياتية عليها.
اإلسالمية ֺ  الــمــصــارف  نــظــام  يفهم 

(المرابحة، البيع، الشراء).

العمليات ֺ  ويجري  المتجهات  يعرّف 
ويحسب  عليها  والهندسية  الحسابية 
الضرب  ويجد  متجهين  بين  الزاوية 

القياسي لمتجهين.
يكتب المتجهات باالعتماد على متجه ֺ 

الحسابية  العمليات  ويجري  الوحدة 
المتجهي  ــضــرب  ال ويــجــد  عليها 

لمتجهين.
ويجد ֺ  المساقط  طول  ويجد  يرسم 

والمستقيمات  للمستوى  المعادالت 
والكرة وخواص كل منها في الفضاء.

ــاط ֺ  ــب االرت معامل  ويطبق  يــوجــد 
حياتنا  في  البيانات  من  لمجموعتين 

اليومية.
يجد ويطبق القيمة المعيارية.ֺ 
يجد ويطبق معادلة االنحدار.ֺ 
يطبق مبدأ العّد والتباديل والتوافيق.ֺ 
واالحتمال ֺ  النظري  االحتمال  يميز 

االختباري لحدث ويجده.
المستقلة ֺ  الــحــوادث  احتمال  يجد 

واالحتمال  والمتنافية  والمشروطة 
الهندسي ويطبقها في مسائل حياتية.

يستخدم مبرهنة توزيع "ذي الحدين" ֺ 
ونظرية التوزيع الطبيعي في تطبيقات 

حياتية.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:

ف
ص

المجاالتال

التمثيالت البيانية واإلحصائيةالهندسة والقياساألنماط والجبراألعداد والعمليات

12

يحدد نهاية دالة عند نقطة ضمن ֺ 

ويحل  جبريٍّا  أو  هندسيٍّا  مجالها 

مسائل حياتية على النهايات.

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو ֺ 

على فترة في مجالها.

يفهم االسواق المالية والتعامالت ֺ 

مشتقة  مفهوم  يفسر  المصرفية 

وجبريٍّا  هندسيٍّا  نقطة  عند  دالة 

النهاية ويجد  مستخدًما مفاهيم 

المشتقة باستخدام التعريف.

الحدودية ֺ  الدوال  مشتقة  يوجد 

ذات  والمشتقات  والنسبية 

الرتب العليا.

الحدودية ֺ  ــدوال  ال سلوك  يميز 

على  تطبيقات  ويحل  والنسبية 

المشتقات.

التكامل ֺ  مفهوم  يستكشف 

ويجد  بــالــتــفــاضــل  ــطــه  ــرب وي

المختلفة  لــلــدوال  التكامالت 

ويحل تطبيقات على التكامل.

المخروطية ֺ  القطوع  يصف 

هندسية  كمحالت  المختلفة 

عناصرهم  ويــحــدد  ويميزها 

ويحل  مــعــادالتــهــم  ويــكــتــب 

تطبيقات عملية عليهم.

الهندسة ֺ  مفهوم  يستكشف 

المستويات  وعالقة  الفضائية 

والمستقيمات في الفضاء.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:

ف
ص

المجاالتال

التمثيالت البيانية واإلحصائيةالهندسة والقياساألنماط والجبراألعداد والعمليات

12A

أو ֺ  البسيطة  الدالة  نهاية  يحدد 

عندما  أو  نقطة  عند  المركبة 

جبريٍّا  أو  هندسيٍّا  مجالها  ضمن 

على  حياتية  مسائل  ويــحــل 

النهايات.

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو ֺ 

على فترة في مجالها.

يفهم المعامالت المصرفية.ֺ 

يفهم العمل في األسواق المالية.ֺ 

عند ֺ  دالة  مشتقة  مفهوم  يفسر 

نقطة هندسيٍّا وجبريٍّا مستخدًما 

المشتقة  ويجد  النهاية  مفاهيم 

باستخدام التعريف.

المختلفة ֺ  الدوال  مشتقة  يوجد 

والنسبية  ــة  ــدودي ــح ال مــثــل 

واألسية،  واللوغارتمية  والمثلثية 

الضمنية،  أو  منها  الصريحة 

العليا،  الرتب  ذات  والمشتقات 

ويكتب معادالت المماس للدوال 

الــدوال  سلوك  يميز  المختلفة 

والمثلثية  والنسبية  (الحدودية 

البسيطة  واألسية)،  واللوغارتمية 

ــدد أشــكــال  ــح ــة، وي ــمــركــب وال

منحنياتها ويوجد القيم القصوى 

ونقاط االنقالب وفترات التقعر.

يحل تطبيقات على المشتقات.ֺ 

التكامل ֺ  مفهوم  يستكشف 

ويجد  بــالــتــفــاضــل  ــطــه  ــرب وي

المختلفة  لــلــدوال  التكامالت 

بطرائق متعددة ويحل معادالت 

تفاضلية.

يحل تطبيقات على التكامل.ֺ 

المخروطية ֺ  القطوع  يصف 

هندسية  كمحالت  المختلفة 

عناصرهم  ويــحــدد  ويميزها 

معادالتهم  ويكتب  ويرسمهم 

ويحل تطبيقات عملية عليهم.
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املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:

المعايير العامة والشاملة لمرحلة رياض األطفال حسب المجاالت

ملخص أداء الطالب في نهاية مرحلة رياض األطفال/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قادًرا على أن:المجالم

األعداد والعمليات.1
يعّد عدًدا من األشياء لغاية 20، ويقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 20، ويميز مكانتي اآلحاد والعشرات، 

ويتعرف مفهوم عمليتي الجمع والطرح ويجريهما ضمن العدد 10 من خالل المحسوسات ومواقف حياتية 

بسيطة.

يميز ويكمل ويكون أنماًطا من الصور واألشكال واألشياء المحسوسة.األنماط والجبر والدوال.2

الهندسة والقياس.3
حسب  شيئين  بين  ويقارن  األسبوع  أيام  ويعرف  بالساعات،  الوقت  ويكتب  ويقرأ  األشياء،  مواقع  يصف 

قياساتهما ويميز ويصنف األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.

يفرز ويصنف األشياء.التمثيالت البيانية واإلحصائية.4

المعايير العامة والشاملة للحلقة األولى حسب المجاالت

ملخص أداء الطالب في نهاية الحلقة األولى/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قادًرا على أن:المجالم

األعداد والعمليات.1

ورموزها  األربع  الحسابية  العمليات  مفاهيم  ويدرك  المليار  حتى  األعداد  ويقرب  ويقارن  ويكتب  يقرأ 

أو  مع  األكثر  على  أعداد  أربعة  على  والطرح  الجمع  عمليتي  ويجري  حقائقها،  ويستنتج  بينها  والعالقات 

دون إعادة تجميع باستخدام إستراتيجيات مختلفة وكذلك يضرب أعداًدا ويقسم مع أو دون باق ويقدر 

أنه  كما  القسمة  ويختبر  لعددين،  األكبر  المشترك  والعامل  األصغر  المشترك  المضاعف  ويوجد  نواتجها، 

يكتب ويسمى ويقارن الكسور ويمثلها ويحدد المتكافئ منها ويجري عمليتي الجمع والطرح علي الكسور 

الموحدة والمختلفة المقامات ويقدر نواتجها ويقرأ ويكتب ويرتب الكسور العشرية ضمن 3 أجزاء على 

األكثر ويجمعها ويطرحها ويضربها في مضاعفات العدد 10، ويحول بين الكسور المركبة واألعداد الكسرية، 

ويحل مسائل حياتية تتضمن العمليات الحسابية األربع على األعداد والكسور والكسور العشرية.

األنماط والجبر والدوال.2

وأنماًطا هندسية وعددية،  المحسوسة،  واألشياء  واألشكال  الصور  أنماًطا من  ويكون ويصف  ويكمل  يميز 

ويفهم المساواة ويكمل ويكون ويجد ويكتب قاعدة لنمط معطى، ويعبر عن مواقف حياتية بجمل عددية 

ويحلها، ويحل جمًال عددية تحتوي القسمة والضرب.

الهندسة والقياس.3

يصف مواقع واتجاه وحركة األشياء، ويعين موقع نقاط الربع األول في المستوى اإلحداثي، ويقرأ ويكتب 

الوقت ويحسب المدة الزمنية، ويعد جداول زمنية، وكذلك يجري التحويالت بين وحدات الوقت والقياس 

100، ويجري حسابات مالية حتى  المحلية حتى  النقود  العربي، ويميز ويعد فئات  الخليج  وعمالت دول 

10000 ويضع الموازنات المالية كما أنه يقدر ويقارن ويقيس األطوال واألوزان والسعات والكتل باستخدام 

وحدات القياس المناسبة باإلضافة إلى أنه يفهم التماثل للصور واألشكال الهندسية وعناصر األشكال ثنائية 

وثالثية األبعاد، ويميز الخطوط والزوايا بأنواعها وشبكات المجسمات، ويصنف المضلعات واألشكال الرباعية 

المتوازية  المستقيمات  ويرسم  الزوايا  وقياسات  الهندسية  األشكال  ومساحة  محيط  ويوجد  والمثلثات 

والمتعامدة واألشكال الهندسية تحت تأثير اإلزاحة واالنعكاس.

التمثيالت البيانية واإلحصائية.4
يفرز ويصنف األشياء ويجمع البيانات وينظمهاعلى شكل أعمدة وخطوط بيانية وخطوط النقاط المجمعة  

وجداول ويفسرها، ويجد بعض المقاييس اإلحصائية لمجموعة من البيانات غير المصنفة في فئات.
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تابع/املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:

المعايير العامة والشاملة للحلقة الثانية حسب المجاالت

ملخص أداء الطالب في نهاية الحلقة الثانية/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قادًرا على أن:المجالم

األعداد والعمليات.1

يجري العمليات األربعة: الجمع والطرح والضرب والقسمة على الكسور والكسور العشرية، ويقدر نتائجها 

ويوظف ذلك في حل المسائل الحياتية.يدرك مفهوم النسب والتناسب والنسبة المئوية ويوظفها في حل 

مواقف حياتية، ويدرك مفهوم األعداد الصحيحة والنسبية ويمثلها ويقارن بينها، ويبسط الجذور واألسس 

واألسس النسبية ويوجد المجموعات الجزئية والتقاطع واالتحاد والمتتمة والفرق.

األنماط والجبر والدوال.2

يبسط التعابير الجبرية ويحللها ويجري العمليات على التعابير الجبرية، ويحل المعادالت الخطية والمتباينات 

ويحل المعادالت التربيعية ويمثلها، ويوجد األصفار والتغيرات عليها، ويعرف العالقة بين األسس النسبية 

والجذور ويحول بينهما.

الهندسة والقياس.3

يرسم صورة شكل تحت تأثير التحويالت الهندسية المختلفة (االنعكاس، اإلزاحة، الدوران، التكبير)، ويستخدم 

الهندسة اإلحداثية مثل البعد بين نقطتين وإحداثي منتصف القطعة المستقيمة، ويحّول بين العمالت ويمّيز 

بين الربح والتكلفة وثمن البيع، ويحسب أرباح مشروع صغير ويستخدم النسب المثلثية إليجاد األضالع 

والزوايا المجهولة في مثلث قائم، ويكتشف ويبرهن عالقات خاصة بارتفاعات ومتوسطات ومنصفات أضالع 

لمتوازي  األساسية  والعالقات  للكرة  السطحية  والمساحة  والمخروط  والهرم  الكرة  حجم  ويوجد  المثلث، 

األضالع، ويكتشف ويبرهن حاالت مثلثات متطابقة ومتشابهة، ويميز ويوجد قياس الزوايا الناتجة من تقاطع 

مستقيم مع مستقيمين متوازيين، ويفهم العالقة بين الزوايا واألضالع في المضلعات، ويميز عناصر الدائرة 

ويرسمها ويوجد محيطها، ويوجد حجم المكعب ومتوازي المستطيالت.

التمثيالت البيانية واإلحصائية.4

مقاييس  ويوجد  ويفسرها،  المزدوجة  البيانية  والخطوط  واألعمدة  الدائرية  البيانية  بالرسوم  البيانات  يقرأ 

النزعة المركزية لمجموعة من البيانات الممثلة بيانيٍّا أو في جداول تكرارية، ويميز التجربة العادلة والفضاء 

العيني ويجد احتمال حدث معين.
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تابع/املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:

المعايير العامة والشاملة للتعليم الثانوي حسب المجاالت

ملخص أداء الطالب في نهاية التعليم الثانوي/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قادًرا على أن:المجالم

األعداد والعمليات.1

عليها،  والعمليات  المصفوفات  في  البيانات  وتنظيم  عليها،  والعمليات  الجذرية  الجبرية  التعابير  تبسيط 

وإيجاد النظير الضربي لمصفوفة.

مربعة حتى الرتبة (3×3)، واستخدام المصفوفات لحل المعادالت (بمتغيرين وثالثة متغيرات)، وفهم األعداد 

المركبة وإجراء العمليات الحسابية عليها وتحويل العدد المركب من صورة إلى أخرى، وكتابة العدد المركب 

على الصورة المثلثية مع حل المعادالت في حقل األعداد المركبة من الدرجة الثانية والثالثة، وإيجاد الجذور 

التكعيبية للعدد واحد، وحل مسائل تطبيقية لنظرية ديموافر.

األنماط والجبر والدوال.2

حل نظام معادلة خطية وأخرى تربيعية ونظام متباينات خطية ومتباينات من الدرجة الثانية، وحل المتباينات 

والمعادالت األسية واللوغاريتمية والمثلثية ودالة المطلق والمتفرعة جبريٍّا ورسمها بيانيٍّا وباستخدام التقنيات 

الحديثة، وحل تطبيقات حياتية عليها، وإدراك مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر واالستقراء الرياضي، 

وتحديد سلوك ومجال ومدى كثيرات الحدود والدوال النسبية جبريٍّا وبيانيٍّا وباستخدام التكنولوجيا، وإجراء 

العمليات عليها، وإيجاد معكوس وتركيب دالتين، واكتشاف المتتاليات والمتسلسالت الحسابية والهندسية، 

والدائري  الستيني  والقياس  الموجهة  الزاوية  ومعرفة  عليها،  حياتية  مسائل  وحل  لها  العام  الحد  وإيجاد 

الزوايا واألضالع  العالقات بين  الخاصة وتطبيق  للزوايا  المثلثية  النسب  الوحدة في إيجاد  واستخدام دائرة 

والنسب المثلثية في حل مسائل وتطبيقات حياتية ورسم الدوال المثلثية وإجراء التحويالت الهندسية عليها، 

والصكوك  (السندات  المصرفية  والمعامالت  الشراء)   – البيع   – (المرابحة  اإلسالمية  المصارف  نظام  وفهم 

والسندات واألسهم)، وإيجاد وتحديد نهاية الدوال عند نقطة واتصالها على فترة جبريٍّا وبيانيٍّا وباستخدام 

التكنولوجيا، وإيجاد معدالت تغير الدالة وربطها بالمشتقة جبريٍّا وهندسيٍّا، وإيجاد مشتقة الدوال المثلثية 

وكثيرات الحدود والدوال األسية واللوغاريتيمية والمركبة باستخدام قوانين االشتقاق، وربط معدالت التغير 

في التطبيقات الهندسية والفيزيائية والحياتية، واستكشاف مفهوم التكامل وربطه بالتفاضل وإيجاد تكامالت 

الدوال المختلفة بأنواعها بطرائق متعددة (التجزئ – التعويض – الكسور الجزئية)، وتوظيف التكامل في حل 

المشكالت والمسائل الحياتية (مثل: إيجاد مساحة منطقة تحت منحنى وبين منحنيين وإيجاد حجم مجسم 

دوراني ناتج من دوران منطقة محصورة بمنحنيين ومستقيمين رأسيين).

الهندسة والقياس.3

استخدام قانون الجيب والمماس إليجاد األطوال والزوايا والتطبيقات عليها، واكتشاف وبرهان عالقات خاصة 

بالدائرة والمماسات ومبرهنة بطليموس ونظريات هندسة الفضاء المتعلقة بالمستوى والمستقيم والزاوية 

الزوجية بين مستويين، واستخدام الهندسة اإلحداثية والمعادالت الجبرية للدائرة والقطع المكافئ والناقص 

والزائد والتطبيقات الحياتية عليهما، ومعرفة المتجهات وإجراء العمليات الحسابية والهندسية عليها وحساب 

وإيجاد طول  ورسم  لمتجهين،  المتجهي  والضرب  لمتجهين  القياسي  الضرب  وإيجاد  متجهين  بين  الزاوية 

المساقط، وإيجاد المعادالت للمستوى والمستقيمات والكرة وخواصها.

التمثيالت البيانية واإلحصائية.4

ومعادلة  االرتباط  معامل  وتطبيق  وإيجاد  حياتية،  مواقف  في  دالالتها  وتفسير  التشتت  مقاييس  حساب 

االنحدار والقيمة المعيارية لمجموعة من البيانات، وإيجاد خطأ التنبؤ وتطبيقاتها الحياتية، واستخدام نظرية 

”ذات الحدين“ ونظرية التوزيع الطبيعي ونظرية بيز،  وإيجاد الحوادث المستقلة والمشروطة وتطبيق مبدأ 

العد والتوافيق والتباديل في االحتماالت، وحل مسائل تطبيقية عليها.

Math_V2_F1_T126.indd   50Math_V2_F1_T126.indd   50 5/14/15   11:00 AM5/14/15   11:00 AM



51

الرموز المستخدمة لربط النواتج بالموضوعات المختلفة

ريادة األعمالالتكنولوجيااللغة العربية
االقتصاد 

والمال
مهارات القرنالعلوم

التربية 
اإلسالمية

21 درهم
إماراتي

الرياضيات
نواتج التعلم بحسب الصف
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K1

يعّد عدًدا من األشياء لغاية 20.العّد

1.1.1.1-k1.20 يعد لغاية

1
2.1.1.1-k1

يعد عدًدا من األشياء لغاية 20 (مثال: عد حبات 
التفاح).

يقرأ ويكتب األعداد حتى 10القيمة المكانية

1.1.2.1-k1
يقرأ ويكتب رموز األعداد لغاية 10 (مثال: اكتب 

عدد األزهار).

1
2.1.2.1-k1

مستخدًما  مختلفة  بطرائق  الــعــدد  يشكل 
المحسوسات.

3.1.2.1-k1.يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله

مجال األنماط والجبر والدوال

K1األنماط
يميز ويكمل ويكون أنماًطا من 

الصور واألشكال واألشياء المحسوسة

1.1.1.2-k1

المحسوسة  باألشياء  أو  بالصور  ممثًال  نمًطا  يميز 
(مثال: ميز النمط في األشكال التالية).

1

2.1.1.2-k1.1يكمل نمًطا مكوًنا من أشياء محسوسة

3.1.1.2-k1.2يكون أنماًطا ألشياء محسوسة

مجال الهندسة والقياس

K1

k1-1.1.1.3يصف مواقع األشياءالموقع

يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء األخرى (فوق 
– تحت – قبل – بعد) (مثال:حدد موقع الكتاب 

1بالنسبة للطاولة).

الوقت والمال
يقرأ الوقت بالساعات ويعرف أيام 

األسبوع

1.1.4.3-k1
اليوم،  هذا  أسبوع،  (شهر،  الوقت  فترات  يسمي 

1هذه الليلة،.....).

2.1.4.3-k1.1يسمي أيام األسبوع

3.1.4.3-k1

يقرأ الوقت بالساعات.
عقارب  إليه  تشير  الذي  الوقت  هو  ما  (مثال: 

الساعة ؟) 
المطلوب إجابة شفهية فقط .                

1

k1-1.1.5.3يقارن بين شيئين حسب قياساتهماالقياس

(أطول،  الكلمات  مستخدًما  شيئين  بين  يقارن 
أقصر، أصغر، أكبر.......) (مثال: حوط األطول).

1

نواتج التعلم بحسب الصف:
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تابع/مجال الهندسة والقياس

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K1

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد

يميز ويصنف األشكال ثنائية األبعاد

1.1.6.3-k1

مربع،  (مثلث،  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

من  المستطيل  حدد  (مثال:  دائــرة)  مستطيل، 

األشكال المجاورة.
1

2.1.6.3-k1.2يصنف األشكال الهندسية ثنائية األبعاد

3.1.6.3-k121
باستخدام  األبعاد  ثنائية  هندسية  أشكاًال  يصمم 

المحسوسات.
3

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

K11.1.1.4يفرز ويصنف األشياءالفرز والتصنيف-k1
يفرز ويصنف األشياء بناًء على صفة واحدة معطاة  

(كاللون أوالحجم أوالشكل).
1

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K2

يعّد عدًدا من األشياء لغاية 100العّد

1.1.1.1-k2.100 1يعد لغاية

2.1.1.1-k2
عد  (مثال:   100 لغاية  األشياء  من  عــدًدا  يعد 

المثلثات).      
1

القيمة المكانية
يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 20 

ويميز مكانتي اآلحاد والعشرات

1.1.2.1-k2

(مثال:اكتب   20 لغاية  األعداد  يقرأ ويكتب رموز 

1عدد أزهار النرد).

2.1.2.1-k2
مستخدًما  مختلفة  بطرائق  الــعــدد  يشكل 

1المحسوسات.

3.1.2.1-k2
من  مجموعة  برسم   (20  -  0) األعداد  عن  يعّبر 

2األشياء أو باستخدام المحسوسات .

4.1.2.1-k2

يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله، (مثال: 

حوط على العدد الذي يمثل عدد النقاط بالصورة 

.(15 ،14 ،131

5.1.2.1-k2

ضمن  معينة  أشياء  على  يــدل  عــدًدا  يكتب 

مجمـــوعة، مثــــال: ما عدد حبات البرتقال في 

السلة؟                                         
1
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K2

تابع/القيمة 

المكانية
يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 20 

ويميز مكانتي اآلحاد والعشرات

6.1.2.1-k2

أي  ويحدد  األشياء،  من  مجموعتين  بين  يقارن 

العدد  أو  أوأقل  أكبر  تحتوي على عدد  مجموعة 

مجموعة  أكثر  أيهم  (مثال:  األشياء.  من  نفسه 

المثلجات أم السيارات؟).
1

7.1.2.1-k2.20 2يميز مكانتي اآلحاد والعشرات لألعداد لغاية

الجمع والطرح

يتعرف مفهوم عمليتي الجمع 

والطرح ويجريهما ضمن العدد 10 

من خالل المحسوسات ومواقف 

حياتية بسيطة

1.1.3.1-k2

يتعرف مفهوم الجمع كعملية ضم مجموعتين من 

األشياء أو دمجهما، (مثال:كم عدد حبات الفراولة 

1الكلي؟).

2.1.3.1-k2
أو  األشياء  فصل  كعملية  الطرح  مفهوم  يتعرف 

1نزعها من مجموعة ما.

3.1.3.1-k2.10 3يذكر ذهنًيا حقائق الجمع لألعداد األصغر من

4.1.3.1-k2
يستخدم المحسوسات إليجاد أجوبة مسائل جمع 

2وطرح تشمل أعداًدا أصغر من 10.

5.1.3.1-k2
يحكي قصًصا ويمثلها عن الجمع والطرح لألعداد 

3األصغر من 10.

6.1.3.1-k2

يستخدم عمليات الجمع والطرح في حل مسائل 

قامت  (مثال:  وفصلها  األشياء  ضم  عن  بسيطة 

المنزل  أعمال  في  والدتها  بمساعدة  فاطمة 

أكواب   5 غسلت  ثم  صغيرة،  أكواب   4 فغسلت 

غسلتها  التي  لألكواب  الكلي  العدد  كم  كبيرة، 

فاطمة؟

3

مجال األنماط والجبر والدوال

K2األنماط
يميز ويكمل ويكون أنماًطا من 

الصور واألشكال واألشياء المحسوسة

1.1.1.2-k2.1يميز نمًطا مرسوًما ألشكال أو صور

2.1.1.2-k2.1يكمل نمًطا مكوًنا من أشياء محسوسة أو صور

3.1.1.2-k2
يكون أنماًطا ألشياء محسوسة أو مجردة.

.ABABAB ------------ :2مثال

مجال الهندسة والقياس

K21.1.1.3يصف مواقع األشياءالموقع-k2

يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء األخرى (فوق 

1– تحت – قبل – بعد – يمين – يسار).

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
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تابع/مجال الهندسة والقياس

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K2

k2-1.1.1.3يصف مواقع األشياءتابع/الموقع

بالنسبة  مختلفة  مواقع  في  األشياء  أويضع  يرسم 

لألشياء األخرى (فوق – تحت – قبل – بعد – يمين 

– يسار) (مثال: ارسم كرة على يمين الكتاب).
2

الوقت والمال
يقرأ ويكتب الوقت بالساعات 

ويعرف أيام األسبوع

1.1.4.3-k2

يسمي فترات الوقت (شهر، أسبوع، صباح، مساء، 

1هذا اليوم، هذه الليلة،...).

2.1.4.3-k2
يسمي أيام األسبوع ويرتبها.

1

3.1.4.3-k2.2يكمل أعداًدا ناقصة على الساعة

4.1.4.3-k2

يقرأ ويكتب الوقت بالساعات (مثال: الوقت الذي 

2تشير إليه عقارب الساعة هو.......).

5.1.4.3-k2
عليها  الوقت  ويحدد  الساعة،  عقارب  يرسم 

3بالساعات.

K2

k2-1.1.5.3يقارن بين األشياء حسب قياساتهاالقياس
(أطول،  الكلمات  مستخدًما  األشياء  بين  يقارن 

1أقصر، أصغر، أكبر...).

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد.

يميز ويصنف األشكال ثنائية وثالثية 

األبعاد

1.1.6.3-k221

بضم  أو  بالرسم  جديدة  هندسية  أشكاًال  يصمم 

أشكال هندسية معروفة لديه (مثال: صمم مربًعا 

من األشكال التالية).                 
3

2.1.6.3-k2

األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

(مثال:  المخروط)  المكعب،  األسطوانة،  (الكرة، 

1حدد المخروط من المجسمات المجاورة).

3.1.6.3-k2.2يصنف األشكال الهندسية ثالثية األبعاد

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

K21.1.1.4يفرز ويصنف األشياءالفرز والتصنيف-k2

أو  واحدة  صفة  على  بناًء  األشياء  ويصنف  يفرز 

عدة صفات يختارها (كاللون أو الحجم أو الشكل) 

مثال: المكعبات الحمراء والكرات السوداء.
1

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1

العد
يعد ليذكر عددا من األشياء لغاية 

1001.1.1.1-1
أو  تصاعديا  العشرات  أو  باآلحاد   100 لغاية  يعد 

تنازليا بدءا من 0 أو 1 أو من أي عدد معطى 
2

القيمة المكانية
يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

100 ويميز مكانتي اآلحاد والعشرات

1.1.2.1-1
يقرأ ويكتب رموز األعداد لغاية 100 (مثال: اكتب 

العدد الناقص  78,......80).
1

1يكتب اسم العدد حتى 2.1.2.1-1.100

1يمثل العدد باستخدام المحسوسات والرسومات .3.1.2.1-1

1يربط بين رمز العدد وكمية العناصر في مجموعة.4.1.2.1-1

2يقارن بين أعداد عناصر مجموعتين من األشياء.5.1.2.1-1

6.1.2.1-1

يميز القيمة المكانية لكل رقم في عدد مكون من 

رقمين استنادا إلى مقداري االحاد والعشرات في 

الرقم  قيمة  ما  المعطي  العدد  في  (مثال:  العدد 

الذي تحته خط 17).

2

1يعين العدد السابق والعدد الالحق لعدد معطى.7.1.2.1-1

8.1.2.1-1

رقمين  من  مكون  منهما  كل  عددين  بين  يقارن 

أصغر  من،  (أكبر  الكلمات  باستخدام  األكثر  على 

من، =).
2

2يرتب أعداًدا مكونة من رقمين.9.1.2.1-1

الجمع والطرح

يفسر عمليتي الجمع والطرح 

ويوظف العالقة بين حقائقهما 

ويجمع ويطرح عددين ضمن العدد 

18 مستخدًما إستراتيجيات متنوعة

1.1.3.1-1
يمثل الجمع كعملية ضم مجموعتين من األشياء 

أو دمجها باستخدام المحسوسات.
1

2.1.3.1-1

باستخدام:   18 حتى  الجمع  حقائق  يكتشف 

العددين  أحد  إكمال  إستراتيجية  العدد،  مكونات 

ــداد  األع خــط  التصاعدي،  الــعــّد  عــشــرة،  ــى  إل

والمضاعف زائد أو ناقص واحد.

2

3.1.3.1-1

يســـتدعي ذهنًيا  حقائـــق الجمـــع والطرح إلى 

الحقائـق  بعائالت  الحقــائق  هــذه  ويربــط   18

(مثال:13-4=9, 13-9=4, 4+9=13, 9+4=13).
1

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

1
تابع/الجمع 

والطرح

يفسر عمليتي الجمع والطرح 

ويوظف العالقة بين حقائقهما 

ويجمع ويطرح عددين ضمن العدد 

18 مستخدًما إستراتيجيات متنوعة

4.1.3.1-1
أفقًيا  أعداد  ثالثة  أو  عددين  جمع  ناتج  يوجد 

ورأسًيا حتى 18.
1

5.1.3.1-1
من  نزعها  أو  األشياء  فصل  كعملية  الطرح  يمثل 

مجموعة ما.
1

6.1.3.1-1
باستخدام   18 حتى  عددين  طرح  ناتج  يوجد 

حقائق الجمع وخط األعداد .
1

7.1.3.1-1
عددين  وطرح  جمع  عن  ويمثلها  قصًصا  يحكي 

حتى 18.
3

8.1.3.1-1
طرح  أو  جمع  واحدة  خطوة  ذات  مسائل  يحل 

حتى 18 ويتحقق من ناتج الحل.
3

9.1.3.1-1
يحل جمًال رياضية بسيطة (مثال: أكمل الفراغ).

3 +  = 10
2

يجمع ويطرح عددين دون إعادة 

التجميع ويحل مسائل حياتية بسيطة 

تتضمن الجمع والطرح

1.2.3.1-1

يوجد ناتج جمع عدد من رقمين مع عدد من رقم 

واحد، أو عدد من رقمين مع مضاعف العشرة أو 

باستخدام  رقمين  من  منهما  كل  مكون  عددين 

المحسوسات والصور ولوحة المئة.

1

2.2.3.1-1
يوجد ناتج طرح العشرات باستخدام المحسوسات 

والصور.
2

3.2.3.1-1
إعادة  دون  رقمين  من  عددين  ناتج جمع  يوجد 

التجميع.
2

4.2.3.1-1
يؤلف ويمثل قصًصا عن جمع عددين من رقمين 

دون إعادة التجميع.
3

3يؤلف ويمثل ويحل قصصا عن طرح العشرات.5.2.3.1-1

مجال األنماط والجبر والدوال

1

األنماط

يميز ويكمل ويكون ويصف أنماًطا 

من الصور واألشكال واألشياء 

المحسوسة

2يصف نمًطا مرسوًما ألشكال أو صور.1.1.1.2-1

1يميز أنماًطا من الصور والرسومات واألعداد.2.1.1.2-1

2يكمل نمًطا أوعالقة من األشكال أواألعداد.3.1.1.2-1

4.1.1.2-1
األشكال  من  أومتناقصة  متزايدة  أنماًطا  يكون 

والمجسمات.
2

يصف مواقع واتجاه حركة األشياءالموقع

1.1.1.3-1

يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء األخرى (أعلى 

– أسفل – وسط - فوق – تحت – يمين – يسار- 

قريب –بعيد - بين).
1

2.1.1.3-1
يصف اتجاه حركة األشياء (فوق – تحت – لليمين 

2– لليسار – أقرب - أبعد).
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1

الوقت والمال
يقرأ ويكتب الوقت بنصف الساعة 

ويعرف أيام األسبوع.

2يقرأ ويكتب الوقت بالساعة ونصف الساعة.1.1.4.3-1

2.1.4.3-1

يرسم عقارب الساعة لتحديد الوقت عليها بالساعة 

والنصف ساعة (مثال: ارسم عقارب الساعة لتشير 

إلى الوقت 30 :4).                           
3

1يسمي أيام األسبوع ويرتبها.3.1.4.3-1

4.1.4.3-1
يسمي فترات الوقت :(شهر، أسبوع، صباح، مساء، 

1هذا اليوم، هذه الليلة).

2يرتب أحداًثا يومية وفًقا ألوقات حدوثها.5.1.4.3-1

القياس
يقدر ويقيس ويقارن بين األطوال 

باستخدام الوحدات غير القياسية

1.1.5.3-1
يقّدر ويقيس أطوال األشياء في محيطه مستخدًما 

الوحدات غير القياسية.
2

2.1.5.3-1

ومحسوسة)  مجردة  (ألشياء  األطوال،  بين  يقارن 

مستخدًما كلمات (طويل، أطول، األطول) و(قصير، 

أقصر، األقصر).
1

3.1.5.3-1

يرتب أشياء بالنسبة لطولها، مثال: رتب األقالم من 

2األصغر لألكبر.

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد.

يصنف ويركب ويجزئ األشكال ثنائية 

وثالثية األبعاد.

1.1.6.3-1
مربع-  (مثلث-  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

1مستطيل- دائرة).

2.1.6.3-1
يرسم األشكال الهندسية (مثلث- مربع- مستطيل) 

باستخدام شبكة المربعات.
2

2يصف خصائص األشكال الهندسية ثنائية األبعاد.3.1.6.3-1

4.1.6.3-1

21

والمربع  للمثلث  مشابهة  هندسية  أشكاًال  يحدد 

2والمستطيل والدائرة من البيئة.

5.1.6.3-1
يصمم أشكاًال هندسية جديدة بتركيب أو تجزئة 

3أشكال هندسية ثنائية األبعاد معروفة لديه.

6.1.6.3-1
األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

1(الكرة، األسطوانة، المكعب، المخروط).

7.1.6.3-1
حسب  األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  يصنف 

2مواصفات مختلفة مثل: تتدحرج – ال تتدحرج.

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

الفرز والتصنيف1

1-1.1.1.4يفرز ويصنف األشياء
يصنف األشياء ويعدها بناًء على خواصها (اللون، 

الشكل ، الحجم) ويفسر ذلك.
1

1-1.2.1.4يجمع البيانات وينظمها
يفسر تمثيالت بيانية بالصور حيث تمثل الصورة 

الواحدة وحدة واحدة.
2
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2

القيمة المكانية

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

1000 ويقربها مستخدًما  القيمة 

المكانية

1يقرأ األعداد حتى 1000 ويكتبها بالرموز والكلمات.1.1.2.1-2

2.1.2.1-2

عدد  في  والمئات  والعشرات  اآلحاد  مكانة  يميز 

معطى من 3 أرقام (مثال: في العدد المعطي ما 

قيمة الرقم الذي تحته خط 320).
1

3.1.2.1-2

 (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 

على  أرقام   3 من  مكون  منها  كل  أعداًدا  ويرتب 

األكثر.

2

4.1.2.1-2

يستخدم األعداد الترتيبية (األول، الثاني، ...العاشر) 

لوصف موقع شيء ما أو ترتيب مجموعة أحداث 

(مثال: ما الشي الذي ترتيبه الثامن؟).

األول األخير

2

5.1.2.1-2

أزواج  بتشكيل  والزوجية  الفردية  األعداد  يميز 

الصورة  المحسوسات (مثال: عدد األبقار في  من 

1زوجي أم فردي؟).

الجمع والطرح

يجمع ويطرح أعداًدا مكونة من 

رقمين أوثالثة أرقام مع أو دون 

إعادة تجميع ويحل مسائل حياتية 

تتضمن الجمع والطرح

1.1.3.1-2

معتمًدا  والمئات  العشرات  ذهنًيا  ويطرح  يجمع 

أن   إلى  (مثال: يصل  الجمع والطرح  على حقائق 

على  معتمًدا   90  -  40  =  50  ،900  -  400  =  500

الحقيقة 5 = 4 - 9).

2

2.1.3.1-2

يوجد ناتج جمع وطرح عددين مكون كل منهما 

من رقمين أو ثالثة أرقام باستخدام المحسوسات 

والصور واستراتيجيات الحساب الذهني.
1

3.1.3.1-2
يوجد ناتج جمع وطرح عددين من رقمين أو ثالثة 

2أرقام أفقًيا ورأسًيا مع أو دون إعادة التجميع.

1يطبق الخاصية اإلبدالية في جمع عددين.4.1.3.1-2

5.1.3.1-2
أعداد  وطرح  جمع  عن  ويمثلها  قصًصا  يحكي 

3مكونة من رقمين أو ثالثة أرقام.

6.1.3.1-2

واحــدة  بخطوة  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 

تتضمن جمع أو طرح أعداد مكونة من رقمين أو 

حلوى  قطعة   250 ميرة  لدى  (مثال:  أرقام.  ثالثة 

100 قطعة على صديقاتها كم عدد  وزعت ميرة 

قطع الحلوى المتبقية مع ميرة؟

3

7.1.3.1-2

تتضمن  بخطوتين  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 

على  رقمين  من  عددين  طرح  أو  جمع  عملية 

األكثر.
3
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الكسور2
يدرك مفهوم الكسر كجزء من الكل 

ويكتب رمزه
1.1.5.1-2

أجزاء  إلى  مقّسًما  ما  شكٌل  كان  إذا  فيما  يحدد 

الشكل  اختر  (مثال:  متساوية  غير  أو  متساوية 

1المقسم إلى أجزاء غير متساوية).

مجال األنماط والجبر والدوال

2

األنماط

يميز ويكمل ويكون ويصف أنماًطا 

هندسية وعددية باستخدام لوحة 

المئة

1يميز ويكون أنماًطا عددية على لوحة المئة.1.1.1.2-2

2.1.1.2-2

يمثل أنماًطا عددية على لوحة المئة (مثال: مثل 

نمًطا عددًيا على لوحة المئة مبتدًئا بالعد 53).
10987654321

20191817161514131211

30292827262524232221

40393837363534333231

50494847464544434241

60595857565554535251

70696867666564636261

80797877767574737271

90898887868584838281

100999897969594939291

2

3.1.1.2-2

واألعــداد  الهندسية  األشكال  من  أنماًطا  يصف 

ويكملها (مثال: صف النمط الهندسي ، ثم أكمل 

هذا النمط).                    
1

4.1.1.2-2

وفق  هندسية  أشكال  باستخدام  أنماًطا  يكّون 

سمات مختلفة (الشكل – الحجم – اللون) مثال: 

كون نمًطا من األشكال الهندسية التالية وفق سمة 

تختارها (اللون – الشكل).
2

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل جمًال عددية بسيطة
1.1.2.2-2

الجمع  عمليتي  مستخدًما  عددية  جمًال  يحل 

والطرح تمثل مسائل حياتية (مثال: ذهب أحمد 

إلى المكتبة ومعه ورقة نقود من فئة 20 درهًما 

بقي  درهًما  كم  درهًما،   15 بسعر  مقلمة  اشترى 

معه؟).

2

2يحل جمال عددية مفتوحة (مثال: 2 +…… = 9).2.1.2.2-2
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2

الوقت والمال

يقرأ ويكتب الوقت بربع الساعة

1.1.4.3-2

يقرأ ويكتب الوقت بالساعة ونصف الساعة وربع 

الساعة بطرائق مختلفة (مثال: اكتب الوقت الذي 

تشير إليه عقارب الساعة).             
1

2.1.4.3-2
الوقت  لتحديد  والدقائق  الساعة  عقارب  يرسم 

3عليها بالساعة ونصف الساعة وربع الساعة.

3.1.4.3-2

الساعة  ونصف  بالساعات  الوقت  ويكتب  يقرأ 

وربع الساعة باستخدام توقيت 12 ساعة مع ذكر 

.A.M., P.M صباحاً ومساًء
3

4.1.4.3-2
يحدد العالقة بين اليوم واألسبوع والشهر (مثال: 

2أكمل (3 أسابيع =........ يوم).

يميز فئات النقود ويعد النقود حتى 
1000

1.2.4.3-2

درهم
إماراتي

الدرهم  المحلية (نصف وربع  النقود  يميز فئات 

– الدرهم – 5 دراهم – 10 دراهم – 20 درهًما 

– 50 درهًما – 100 درهم – 500 درهم – 1000 

درهم).

1

2.2.4.3-2
القطع  من  لمجموعة  االجمالية  القيمة  يجد 

2النقدية.

3.2.4.3-2

الدراهم  من  معينة  قيمة  دفــع  كيفية  يحدد 

كيف  (مثال:  المحلية  النقود  فئات  باستخدام 

يمكن ألحمد دفع ثمن قطعة حلوى سعرها 7.75 

درهًما؟).
2

3يحل مسائل حياتية بسيطة تتضمن بيًعا وشراء.4.2.4.3-221

القياس

يقدر ويقيس ويقارن بين األطوال 

باستخدام الوحدات القياسية 

المناسبة

2يستعمل المسطرة السنتيمترية لقياس الطول.1.1.5.3-2

2.1.5.3-2
يقيس ويقدر الطول (السنتيمتر والمتر) مستخدًما 

2وحدة قياس واحدة.

2يقارن أشياء بالنسبة لطولها.3.1.5.3-2

2يرتب أشياء بالنسبة لطولها.4.1.5.3-2

5.1.5.3-221
وتقدير  مقارنة  على  تحتوي  حياتية  مسائل  يحل 

3األطوال.

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد.

يفهم التماثل للصور
1.1.6.3-221

يتعرف مفهوم التماثل عملًيا من خالل طي الشكل 
2إلى جزأين متطابقين.

2.1.6.3-2
حول  متماثلة  لجعلها  بسيطة  صورة  رسم  يكمل 

3خط تماثل معطى.

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

Math_V2_F1_T126.indd   61Math_V2_F1_T126.indd   61 5/14/15   11:01 AM5/14/15   11:01 AM



62

تابع/مجال الهندسة والقياس

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

2

تابع/األشكال 

الهندسية ثنائية 

وثالثية األبعاد.

يفهم عناصر األشكال ثنائية األبعاد 

ويصنف األشكال ثالثية األبعاد

1يميز عدد زوايا وأضالع األشكال ثنائية األبعاد.1.2.6.3-2

2.2.6.3-2
األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

1(الكرة، األسطوانة، المكعب، المخروط، هرم).

3.2.6.3-2

وثالثية  ثنائية  األشكال  عناصر  ويصف  يحدد 
والوجه/ والقاعدة  والحافة  الزاوية  مثل  األبعاد، 

السطح.
2

4.2.6.3-2
(كرة،  األبعاد  ثالثية  ألشكال  مجسمات  يحدد 

2مخروط، اسطوانة، هرم، مكعب) من البيئة.

5.2.6.3-2

وثالثية  ثنائية  الهندسية  األشكال  خصائص  يصف 
األبعاد ويقارن بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد 

المرتبطة بها.
3

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

2
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات.

يقرأويجمع وينظم بيانات بمصورات 

على شكل أعمدة وجداول ويفسرها

1.1.2.4-2

يجمع وينظم بيانات مستخدًما العالمات التكرارية 
رأسي)  (أفقي،  األعمدة  أو  بالمصورات  ويمثلها 
على  بناء  الحجم)  اللون،  الشكل،  الطول،  (مثل: 

خاصية واحدة.

3

2.1.2.4-2
بالصور  بيانية  تمثيالت  من  بيانات  ويفسر  يقرأ 

2واألعمدة والجداول (وحدة المقياس 1 أو أكثر).

3.1.2.4-2
بجداول  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

3رسومات (وحدة المقياس 1 أو أكثر).

مجال األعداد والعمليات

3

القيمة المكانية

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

10000 ويقربها مستخدًما  القيمة 

المكانية

1.1.2.1-3
بالرموز  ويكتبها   10000 لغاية  ــداد  األع يقرأ 
والكلمات بالشكل النظامي والموسع (مثال: اكتب 
العدد التالي بالشكل النظامي 4000+200+40+5).

1

2.1.2.1-3

يميز مكانة اآلحاد والعشرات والمئات واآلالف في 
ما  المعطي  العدد  في  (مثال:  أرقام   4 من  عدد 

قيمة الرقم الذي تحته خط؟ 8790).
2

3.1.2.1-3
 (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 
على  أرقام   4 من  مكون  منها  كل  أعداًدا  ويرتب 

األكثر.
2

4.1.2.1-3
يجمع ويطرح المئات ويضرب ذهنيا أعداًدا كلية 

2بـ 10 ومضاعفاتها.

5.1.2.1-3
خط  مستخدًما  و100   10 ألقرب  العدد  يقرّب 

األعداد.
2

الجمع والطرح

يجمع ويطرح أعداًدا من أربعة أرقام 

على األكثر ويحل مسائل حياتية 

تتضمن الجمع والطرح

1.1.3.1-3

يوجد ناتج جمع وطرح عددين كل منهما مكون 
من أربعة أرقام على األكثر باستخدام استراتيجات 

الحساب الذهني.
1

2.1.3.1-3

مكون  كالهما  عددين  وطرح  ناتج جمع  يحسب 
(مثال:  ورأسًيا  أفقًيا  األكثر  على  أرقام  أربعة  من 

أوجد الناتج).                             
2
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3

تابع/الجمع 

والطرح

يجمع ويطرح أعداًدا من أربعة أرقام 

على األكثر ويحل مسائل حياتية 

تتضمن الجمع والطرح

3.1.3.1-3
أعداد  وطرح  جمع  حول  قصًصا  ويمثل  يحكي 

3مكونة من أربعة أرقام على األكثر.

4.1.3.1-3

يحل مسائل حياتية بخطوة أو بخطوتين تتضمن 
عملية جمع أو طرح عددين من ثالثة أرقام على 

األكثر.
3

الضرب والقسمة

يدرك مفهوم الضرب والقسمة 

ورمزيهما والعالقة بينهما ويستنتج 

حقائق الضرب والقسمة

1.1.4.1-3

يستنتج حقائق الضرب من خالل الجمع المتكرر 

بالمضاعفات  العّد  أو  المتساوية  المجموعات  أو 

وباستخدام الصور والمحسوسات والشبكات.
2

2.1.4.1-3
يفهم معنى الرمز × ويستخدمه في كتابة عبارات 

عددية.
2

3.1.4.1-3
يطبق الخاصية اإلبدالية في ضرب عددين (مثال: 

أكمل العبارة 6×7=7×...... =42).
2

4.1.4.1-3

يوجد ناتج قسمة عدد من األشياء من خالل الطرح 

وباستخدام  المتساوية  المجموعات  أو  المتكرر 

الصور والمحسوسات.
1

5.1.4.1-3
يفهم معنى الرمز ÷ ويسخدمه في كتابة عبارات 

عددية.
1

2يدرك العالقة بين عمليتي الضرب والقسمة.6.1.4.1-3

7.1.4.1-3
حقائق  على  معتمًدا  القسمة  حقائق  يستنتج 

الضرب.
3

1يوجد مضاعفات عدد.8.1.4.1-3

9.1.4.1-3
يدرك أن الخاصية اإلبدالية تنطبق على الضرب وال 

تنطبق على القسمة.
2

يجري عملية قسمة عدد برقمين 

على عدد من رقم واحد

1.3.4.1-3

رقم  من  عــدد  على  رقمين  من  ــدًدا  ع يقسم 

وباستخدام  الضرب  جدول  حقائق  ضمن  واحد 

المحسوسات.
2

2.3.4.1-3

القسمة  وناتج  عليه  والمقسوم  المقسوم  يحدد 
فإن   9=3÷27 التالية:  الجملة  في  (مثال:  والباقي 
العدد 3 يمثل: المقسوم أم المقسوم عليه أم ناتج 

القسمة).

1

3.3.4.1-3
عمليتي  بين  للربط  الحقائق  عائالت  يوظف 

2الضرب والقسمة.

يحكي قصًصا ويحل مسائل حياتية 

تتضمن عمليتي الضرب والقسمة

1.4.4.1-3
أو  الضرب  عملية  تتضمن  قصًصا  ويمثل  يحكي 

3القسمة.

2.4.4.1-321

واحدة  خطوة  من  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 
لدى  (مثال:  القسمة  أو  الضرب  عملية  تتضمن 
سالم 7 تفاحات قام بتقطيع كل واحدة منها إلى 
8 شرائح متساوية إذا قام سالم بتقطيعها جميًعا 
التي سوف يحصل  الكلي  التفاح  كم عدد شرائح 

عليها؟).

3
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الكسور3

يكتب ويسمي ويقارن الكسور 

ويمثلها على خط األعداد ويحدد 

الكسور المتكافئة

1.1.5.1-3

يسمي ويكتب الكسر الدال على األجزاء المظللة 
الكسر  في  والمقام  البسط  ويحدد  ما  شكل  من 

.( 2(مثال: اختر الشكل الذي يمثل الكسر 

1يكتب ويسمي كسر مجموعة.2.1.5.1-3

1يعين الكسر على خط األعداد.3.1.5.1-3

4.1.5.1-3

المحسوسات  المتكافئة مستخدًما  الكسور  يحدد 
هل  الشكلين  خالل  من  (مثـــال:  والصـــور 

2؟).                                     

5.1.5.1-3

وخط  الكسور  رقائق  مستخدًما  الكسور  يقارن 
األعداد (مثال: أي الشكلين يمثل الكسر األكبر؟)

2

مجال األنماط والجبر والدوال

3

األنماط
يكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط 

معطى

1يكمل أنماًطا ويجد العناصر الناقصة فيها.1.1.1.2-3

1يميز بين مجموعات متساوية وغير متساوية.2.1.1.2-3

3.1.1.2-3

يكون نمًطا بناء على قاعدة معطاه (مثال: يدخر 
نهاية  وفي  درهمين  اليومي  مصروفه  من  أحمد 
نمًطا  كون  دراهــم،   6 بـ  قلًما  اشترى  األسبوع 
لمدخراته حتى نهاية األسبوع، ثم أوجد ما تبقى 

معه.

2

2يوجد قاعدة لنمط معطى.4.1.1.2-3

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يعبر عن مواقف حياتية بجمل 

عددية بسيطة ويحلها

1.1.2.2-3
عددية  جمال  مستخدًما  حياتية  مسائل  عن  يعبر 

3تتضمن خطوة واحدة.

2.1.2.2-3

العددين  أحد  بغياب  بسيطة  عددية  جمًال  يحل 
العادية،  بالطريقة  أو  المضروبين  أو  المجموعين 
(مثال: العدد الناقص لكي تكون العبارة صحيحة 

فيما يلي: ... 14+23>+20).

2

3.1.2.2-3
العددية  والجمل  والكلمات  الصور  يستخدم 
2لتمثيل العالقة في جدول المدخالت والمخرجات.

الهندسة اإلحداثية 

والقطوع.

يعين موقع نقطة في الربع األول من 

المستوى االحداثي
1.1.2.3-3

اإلحداثيات  شبكة  على  نقطة  موقع  ويقرأ  يعين 
في الربع األول، (مثال: ظلل الشكل الذي يقع عند 

y

x
0

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5

النقطة(2,4)).                             
1
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3

الوقت والمال

يقرأ ويكتب الوقت بالدقائق 

ويحسب المدة الزمنية.

1.1.4.3-3
بالساعة والدقائق باستخدام  الوقت  يقرأ ويكتب 

. AM,PM2توقيت 12 ساعة مع ذكر صباًحا ومساًء

2.1.4.3-3
الوقت  ليحدد  والدقيقة  الساعة  عقارب  يرسم 

عليها.
3

3.1.4.3-321

مرحلة  من  عمل  إلنجاز  الزمنية  المدة  يحسب 

ساعة،  الربع  بمضاعفات  زمنية  لفترات  واحدة 

  3:15 الساعة  التمرين  وقت  خالد  يبدأ  (مثال: 

مدة  احسب   ،5:00 الساعة  التمرين  من  وينتهي 

التدريب.

3

4.1.4.3-3

 - اليوم   - الساعة   - (الدقيقة  بين  العالقة  يحدد 

األسبوع - الشهر)، (مثال: أكمل العبارة: 28 يوًما 

=........ أسابيع).
2

5.1.4.3-3
21

1يقرأ الجداول الزمنية وأجندة التقويم.

1يحل مسائل لفظية عن الوقت.6.1.4.3-3

يجري حسابات مالية حتى 10000.

1.2.4.3-3
يحسب الباقي من القيمة المدفوعة حتى 10000 

درهم.
2

2.2.4.3-3
21

النقدية  الفئات  مستخدًما  بسيطة  موازنة  يضع 

المحلية.
3

3يحل مسائل حياتية تتضمن المال.3.2.4.3-3

القياس

يختار ويستخدم وحدات قياس 

مناسبة لتقدير وقياس الكتلة والسعة.

1.1.5.3-3
يميز وحدات الكتلة (الجرام والكيلوجرام) والسعة 

(الملليلتر واللتر).
1

2.1.5.3-3
يقرأ القياسات من أدوات قياس مختلفة ( ميزان – 

مخبر مدرج ) بدفة .
2

3.1.5.3-3
المناسبتين  ـــوزن  وال السعة  وحــدتــي  يحدد 

2ويستخدمها في تقدير األوزان والسعات وقياسهما.

3يحل مسائل لفظية تحتوي على األوزان والسعات.4.1.5.3-321

يوجد محيط ومساحة المربع 

والمستطيل والمضلعات.

1.2.5.3-3

حول  المقاسة  المسافة  هو  المحيط  أن  يعرف 

حدود شكل ما (مثال: حدد محيط الشكل).
1

2.2.5.3-3
يحسب محيط مضلع غير منتظم أطوال أضالعه 

أعداًدا طبيعية.
2

3.2.5.3-3
الموجود  السطح  قياس  هي  المساحة  أن  يعرف 

2ضمن حدود شكل مستوي ويميز وحدتها.

4.2.5.3-3
قياس  ووحدات  الطول  قياس  وحدات  بين  يميز 

المساحة.
1
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3

تابع/القياس
يوجد محيط ومساحة المربع 

والمستطيل والمضلعات

5.2.5.3-3

ومضلع  ومستطيل  مربع  ومساحة  محيط  يوجد 

أطوال أضالعه معلومة باستخدام شبكة المربعات 

والمستطيل  المربع  أوجــــد مســـاحة  (مثـــال: 

في الشكل).                                   
1

6.2.5.3-3

يمكن  نفسها  المساحة  ذات  األشكال  أن  يعرف 

أن تكون لها محيطات مختلفة وأن األشكال ذات 

مساحات  لها  تكون  أن  يمكن  نفسها  المحيطات 

مختلفة.

2

2يقدر مساحة شكل هندسي على شبكة المربعات.7.2.5.3-3

8.2.5.3-3
العرض)   × الطول   = (المساحة  قانون  يستكشف 

لحساب مساحة المربع والمستطيل.
2

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد

يفهم التماثل لألشكال الهندسية
1.1.6.3-3

ثنائية  هندسية  ألشكال  التماثل  خطوط  يحدد 

األبعاد ويرسمها
2

2.1.6.3-321
لجعله  هندسي  تصميم  أو  شكل  رسم  يكمل 

متماثًال حول خط تماثل معطى.
3

الخطوط والزوايا

يميز بين الخطوط والزوايا ويتعرف 

المستقيمين المتوازيين والمتعامدين 

والزاوية القائمة

1.1.7.3-3
يسمي ويميز بين القطعة المستقيمة والمستقيم 

والشعاع والزاوية
1

2.1.7.3-3
المنحنية  والخطوط  المستقيمة  الخطوط  يعرف 

واألسطح المستوية واألسطح المنحنية.
2

3.1.7.3-3

والمتعامدين  المتوازيين  المستقيمين  بين  يميز 

(مثال: هل المستقيمان متوازيان أم متعامدان).
1

4.1.7.3-321
في  متعامدين  أو  متوازيين  مستقيمين  يحدد 

شكل هندسي أو من البيئة المحيطة.
2

5.1.7.3-3
يقدر قياس الزاوية (قائمة، أكبر من قائمة، أصغر 

من قائمة).
2

شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يميز شبكات المجسمات ويستكشف 

حجم المكعب ومتوازي المستطيالت 

بعد المكعبات

1.1.10.3-3

يميز بين شبكات المجسمات (المكعب، متوازي 

تكون  التي  الشبكة  اختر  (مثال:  المستطيالت) 

1متوازي المستطيالت المجاور).

2.1.10.3-3
المستطيالت  المكعب ومتوازي  يستكشف حجم 

من خالل عد المكعبات.
2
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3
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يقرأ ويجمع وينظم البيانات بأعمدة 

بيانية ويفسرها

1.1.2.4-3
يجمع وينظم البيانات مستخدًما األعمدة البيانية، 

3ويميز األسئلة المناسبة لجمع البيانات.

2.1.2.4-3
يقرأ ويحلل ويفسر بيانات ممثلة باألعمدة البيانية 

3متضمنة معطيات كسرية.

مجال األعداد والعمليات

4

القيمة المكانية

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

مئات الماليين ويقربها مستخدًما 

القيمة المكانية

1.1.2.1-4
يقرأ األعداد لغاية مئات الماليين ويكتبها بالرموز 

1والكلمات.

2.1.2.1-4

 (>  ,<  ,=) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 
ويرتب تصاعدًيا وتنازلًيا أعداًدا كل منها مكون من 

9 أرقام على األكثر.
2

3.1.2.1-4

ألعداد  المكانية  القيم  بين  العالقة  يستكشف 
في   10 (كم  األكثر  على  أرقام  تسعة  من  مكونة 

100،كم 100 في 1000..).
2

2يقرّب األعداد الكلية ألقرب مكانة محددة4.1.2.1-4

الجمع والطرح

يجمع ويطرح أعدادا من ستة أرقام 

على األكثر ويحل مسائل حياتية 

تتضمن الجمع والطرح

1.1.2.1-4
لغاية   10,000 حتى   1000 ذهنًيا  ويطرح  يجمع 

.100,000
1

2.1.2.1-4
يقّدر ناتج جمع وطرح عددين كالهما مكون من 

2ستة أرقام على األكثر .

3.1.2.1-4
يوجد ناتج جمع وطرح عددين كالهما مكون من 

1ستة أرقام على األكثر أفقيٍّا ورأسيٍّا.

4.1.2.1-4
خطوتين  أو  واحدة  بخطوة  حياتية  مسائل  يحل 

2تتضمن عمليتي الجمع والطرح.

الضرب والقسمة

يضرب عدًدا من ثالثة أرقام بعدد 

من رقم واحد، يضرب عددين كل 

منهما من رقمين ويقدر الناتج ويحل 

مسائل حياتية تتضمن الضرب

2يضرب ذهنًيا أعداًدا كلية بـ 10 و100 و1.1.2.1-4.1000

2.1.4.1-4
 10 العدد  بمضاعفات  الضرب  حاصل  يوجد 

مستخدًما حقائق الضرب.
1

3.1.4.1-4
يوجد حاصل ضرب عدد من أربع أرقام على األكثر 

2بعدد برقم واحد.

4.1.4.1-4
يوجد حاصل ضرب ثالثة أعداد كل منها من رقم 

2واحد ببعضها.

5.1.4.1-4

من  بعدد  رقمين  من  عدد  ضرب  حاصل  يوجد 
رقم واحد ذهنًيا مستخدًما خواص عملية الضرب 

(اإلبدال، التجميع، التوزيع، العنصر المحايد).
2

6.1.4.1-4
يقدر حاصل ضرب عددين كل منهما مكون من 

2رقمين على األكثر.

7.1.4.1-4
يوجد حاصل ضرب عددين كل منهما مكون من 

2رقمين.

8.1.4.1-421
خطوتين  أو  واحدة  بخطوة  حياتية  مسائل  يحل 

3تتضمن عملية الضرب.
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4

تابع/الضرب 

والقسمة

يوجد العامل المشترك األكبر 
والمضاعف المشترك األصغر لعددين 

أو أكثر

1.2.4.1-4
يحدد عوامل العدد ويوجد العامل المشترك األكبر 

2لعددين أو أكثر. 

2.2.4.1-4
ويوجد   10 من  األقــل  العدد  مضاعفات  يحدد 

المضاعف المشترك األصغر لعددين أو أكثر.
2

3.2.4.1-4
يختبر قابلية قسمة األعداد على 2، 3، 5، 6، 9، 10 
(مثال: هل العدد 4320 يقبل القسمة على 5 أم 

ال؟ مع التعليل).
2

يوجد العامل المشترك األكبر 
والمضاعف المشترك األصغر لعددين 

أو أكثر

1يميز األعداد األولية.4.2.4.1-4

2يحل مسائل حياتية باستخدام العوامل والمضاعف.5.2.4.1-4

يجري عملية قسمة عدد بثالثة أرقام 
على األكثر  على عدد من رقم واحد 
مع أو دون باق ويحل مسائل حياتية 

تتضمنها

1.3.4.1-4
أرقام  أو ثالثة  ناتج قسمة عدد من رقمين  يقدر 

2على عدد من رقم واحد.

2.3.4.1-4

أرقام على عدد  ثالثة  أو  يقسم عدًدا من رقمين 
المحسوسات،  باستخدام  واحد  رقم  من  مكون 

وحقائق الضرب والجمع المتكرر.
2

3.3.4.1-4

يوجد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة أرقام على 
األكثر على عدد مكون من رقم واحد مع أو دون 

باق.
2

2يفسر الباقي من قسمة عدد على عدد ويطبقه.4.3.4.1-4

5.3.4.1-421
يحل مسائل حياتية من خطوة واحدة أو خطوتين 
مستخدًما  الناتج  من  ويتحقق  القسمة  تتضمن 

الضرب.
3

الكسور

يقارن الكسور ويرتبها ويجري 
التحويالت بين األعداد الكسرية 

والكسور المركبة

1.1.5.1-4
المركب  والكسر  والكسر  الكلي  العدد  بين  يميز 

2والعدد الكسري مستخدًما المحسوسات والصور.

2.1.5.1-4
مركب  كسر  صورة  على  الكسري  العدد  يكتب 

2وبالعكس.

3.1.5.1-4
يوجد كسوًرا مكافئة لكسر ما ويكتب الكسر في 

2أبسط صورة.

4.1.5.1-4

 (>,<,=) الرموز  مستخدًما  الكسور  بين  يقارن 
2ويرتبها (مثال: رتب الكسور التالية تصاعديٍّا).

يجري عمليتي الجمع والطرح على 
الكسور ذات المقامات الموحدة 

أويكون أحد المقامين من مضاعفات 
اآلخر ويحل مسائل حياتية تتضمنها

1.2.5.1-4

يحلل الكسر إلى مجموع كسور لها المقام نفسه 
أو    +   +   = بأكثر من طريقة: (مثال:  

.(  + 
2

2.2.5.1-4

ينمذج ناتج جمع وطرح الكسور بمقامات موحدة 
مستخدًما رقائق الكسور والدوائر الكسرية (مثال: 

2أوجد الناتج فيما يلي)       

3.2.5.1-4
أو  موحدة  مقامات  ذات  كسورًا  ويطرح  يجمع 
2يكون أحد المقامين من مضاعفات المقام اآلخر.
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4

تابع/الكسور

يجري عمليتي الجمع والطرح على 

الكسور ذات المقامات الموحدة 

أويكون أحد المقامين من مضاعفات 

اآلخر ويحل مسائل حياتية تتضمنها

4.2.5.1-4
من  الكسرية  األعداد  وطرح  جمع  حاصل  يقدر 

المقامات نفسها.
2

5.2.5.1-4
الكسرية  األعـــداد  ــرح  وط جمع  ناتج  ينمذج 

2مستخدًما رقائق الكسور والدوائر الكسرية.

6.2.5.1-421

كسور  وطرح  جمع  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

ذات مقامات موحدة أو يكون أحد المقامين فيها 

من مضاعفات المقام اآلخر.
3

يبني كسورا من كسور الوحدة 

بتطبيق وتوسيع فهمه  للعمليات 

على األعداد الكلية

1.3.5.1-4
  a/b الكسر  ويميز  كلي  عدد  في  كسرًا  يضرب 

.b/1 كمضاعف لـ
2

2.3.5.1-4

عدد  أو  كسر  ضرب  تتضمن  نصية  مسائل  يحل 
لتمثيل  كسري في عدد كلي مستعمًال، معادالت 

المسألة.
3

الكسور العشرية

يقرأ الكسور العشرية ضمن جزأين 

ويكتبها ويمثلها ويرتبها ويجري 

التحويالت بينها مدركا عالقات القيمة 

المكانية فيها

1.1.6.1-4
جزئين  ضمن  ويقرأها  العشرية  الكسور  يميز 

1مستخدًما مفهوم القيمة المكانية.

1يستنتج الكسور العشرية المتكافئة.2.1.6.1-4

3.1.6.1-4
100 في صورة  أو   10 الذي مقامه  الكسر  يكتب 

1كسر عشري وبالعكس.

2يقـــارن ويرتب كسورًا عشرية.4.1.6.1-4

يجمع ويطرح كسرين عشريين 

ضمن جزأين عشريين ويقرب الكسر 

العشري ويستخدم التقريب في 

تقدير ناتج الجمع والطرح ويوظفها 

في حل مسائل حياتية

1.2.6.1-4
يقرب الكسور العشرية إلى أقرب عدد كلي وجزء 

2من عشرة وجزء من مئة.

2.2.6.1-4
يقدر ناتج جمع وطرح الكسور العشرية (األعداد 

2العشرية) باستخدام التقريب إلى أقرب عدد كلي.

3.2.6.1-4
جزأين  ضمن  عشريين  كسرين  ويطرح  يجمع 

2عشريين.

4.2.6.1-421

تتضمن  واحدة  خطوة  من  حياتية  مسائل  يحل 
جمع أو طرح كسوٍر عشرية (مثال: أعدت خولة 
حساء أضافت لها 0.7g من الملح ثم قامت أختها 
من   0.2g نفسها  الحساء  على  وأضافت  فاطمة 

الملح، فما كمية الملح الموجودة في الحساء؟).

2

مجال األنماط والجبر والدوال

4

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يعبر عن مواقف حياتية بجمل 

عددية تتضمن عملية واحدة ويحلها
1.1.2.2-4

تتضمن  عددية  جمل  في  حياتية  مواقف  يمثل 
2خطوة واحدة ويحلها.

يكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط 

معطى
1.2.2.2-4

قاعدة  ويوجد  وهندسية  عددية  أنماًطا  يكمل 
2النمط.
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4

التحويالت 

الهندسية

يحدد ويستخدم التحويالت الهندسية 

(اإلزاحة واالنعكاس والدوران)
1.1.3.3-4

التحويالت  من  الناتجة  األشــكــال  صــور  يميز 

حدد  (مثال:  دوران"  انعكاس،  "إزاحة،  الهندسية 

نوع التحويل الهندسي).
1

الوقت والمال

يحول بين وحدات الزمن ويحسب 

المدة الزمنية ويعد جداول زمنية

1.1.4.3-4
السنة   - والدقيقة  (الثانية  بين  العالقة  يحدد 

والعقد والقرن).
2

2.1.4.3-4

 - الدقيقة   - (الثانية  الزمن  وحدات  بين  يحول 

الساعة - اليوم - األسبوع ...) (مثال: أكمل العبارة: 

6 ساعات =........ دقيقة).

2

3.1.4.3-421
يعد جداول زمنية تقديرية للقيام بأعمال تتطلب 

خطوات عدة متتابعة.
3

4.1.4.3-4

الوقت تتضمن احتساب  يحل مسائل لفظية عن 

أو  الزمنية إلنجاز عمل من مرحلة واحدة  المدة 

أكثر.

3

4-1.2.4.3يحل مسائل عن النقود
يحل مسائل عن النقود االماراتية تتضمن الدرهم 

والفلس.
3

القياس

يميز بين وحدات القياس المختلفة 

ويجري التحويالت بينها

1.1.5.3-4
يميز وحدات الطول (كيلومتر، ديسيمتر، مليمتر) 

ووحدة الوزن الطن.
2

2.1.5.3-4

الطول  قياس  وحــدات  بين  تحويالت  يجري 

(كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتمتر، مليمتر) والكتلة 

(طن، كيلوجرام، جرام) والسعة (لتر، مليلتر).

2

3.1.5.3-4
يقيس ويرسم قطعة مستقيمة إلى أقرب مليمتر 

.(43mm مثال: ارسم قطعة مستقيمة طولها)
2

4.1.5.3-4
القياس  وحــدات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

والتحويالت فيما بينها.
3

يوجد محيط ومساحة شكل هندسي

1.2.5.3-4
الهندسية  االشكال  محيط  قانون  يستكشف 

(المستطيل والمربع) ويطبقه.
2

2.2.5.3-4
من   مركبة  هندسية  أشــكــال  مساحة  يوجد 

مستطيالت ومربعات باستعمال القانون.
2

3.2.5.3-4
باستخدام  الشكل  أبعاد  إيجاد  على  مسائل  يحل 

قانون المساحة والمحيط.
3

الخطوط والزوايا
يقدر ويرسم ويوجد قياس الزاوية 

ويميز بين أنواع الزوايا

1.1.7.3-4

لزاوية  قياس  كوحدة   (°) الدرجة  رمز  يستخدم 

الزاوية  الزاوية (^) قي كتابة اسم  ويستخدم رمز 

بأكثر من طريقة.

1

2يقدر قياس الزاوية.2.1.7.3-4

3.1.7.3-4

بوحدة  المنقلة  باستخدام  زاويــة  قياس  يوجد 

2الدرجة (مثال: أوجد قياس الزاوية).   
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4
تابع/الخطوط 

والزوايا

يقدر ويرسم ويوجد قياس الزاوية 

ويميز بين أنواع الزوايا

4.1.7.3-4
قائمة،  منفرجة،  (حادة،  الزوايا  أنواع  بين  يميز 

مستقيمة) ويحدد قياساتها.
1

5.1.7.3-4
بقياس  المسطرة والمنقلة  باستخدام  يرسم زاوية 

معطى (مثال: ارسم زاوية قياسها 45°).
2

يرسم المستقيمات المتوازية 

والمتعامدة

1.2.7.3-4

والشعاع  والمستقيم  المستقيمة  القطعة  يرسم 

باستخدام  متعامدين  أو  متوازيين  ومستقيمين 

المسطرة والمثلث قائم الزاوية.
2

2.2.7.3-4
شكل  في  واألفقية  الرأسية  المستقيمات  يحدد 

1هندسي أو من البيئة المحيطة.

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

4
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يقرأ وينظم البيانات بجداول 

وخطوط البيانية ويحللها ويفسرها

1.1.2.4-4

يجمع ويسجل بيانات مستخدًما الجداول ويمثلها 

متضمنة  عليها  مسائل  ويحل  البيانية  بالخطوط 

معطيات كسرية.
3

2.1.2.4-4

بالجداول  ممثلة  بيانات  ويفسر  ويحلل  يقرأ 

والمقياس  العناوين  متضمنة  البيانية  والخطوط 

ويحل مسائل عليها.
3

مجال األعداد والعمليات

5

القيمة المكانية
يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

المليار مستخدًما  القيمة المكانية

1.1.2.1-5
بالرموز  ويكتبها  المليار  لغاية  ــداد  األع يقرأ 

والكلمات.
1

2.1.2.1-5
يحدد القيمة المكانية ألرقام عدد مكون من 12 

رقًما.
2

3.1.2.1-5

 (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 

ويرتب تصاعدًيا وتنازلًيا أعداًدا كل منها مكون من 

12 رقًما على األكثر.

2

4.1.2.1-5
يستكشف العالقة بين القيم المكانية (كم 10 في 

100، كم 100 في 1000).
2

الضرب والقسمة

يجري عمليتي ضرب وقسمة عدد 

من ثالثة أرقام بعدد من رقمين 

ويقدر نواتجها  ويحل مسائل حياتية 

تتضمنها

2يقدر حاصل ضرب وقسمة األعداد الكلية.1.1.4.1-5

2.1.4.1-5
أرقام بعدد من  ناتج ضرب عدد من ثالثة  يوجد 

رقمين. 
2

3.1.4.1-5
أربعة  أو  أرقام  ثالثة  ناتج قسمة عدد من  يوجد 

أرقام على عدد من رقم واحد.
2

4.1.4.1-5
يوجد ناتج قسمة عدد من ثالثة أرقام على عدد 

من رقمين مع أو دون باٍق.
2

5.1.4.1-5
الضرب  عمليتي  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

والقسمة.
3
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5

الكسور

يجري عمليتي الجمع والطرح على 

الكسور واألعداد الكسرية ذات 

المقامات الموحدة والمختلفة 

ويقدر نواتجها ويحل مسائل حياتية 

تتضمنها

1.1.5.1-5
ــداد  واألع الكسور  وطــرح  جمع  حاصل  يقدر 

2الكسرية باستخدام التقريب والقيم المرجعية.

2.1.5.1-521
الكسرية  األعـــداد  ــرح  وط جمع  ناتج  ينمذج 

2مستخدًما رقائق الكسور والدوائر الكسرية.

3.1.5.1-5
ذات  الكسرية  واألعــداد  الكسور  ويطرح  يجمع 

2المقامات الموحدة والمختلفة.

4.1.5.1-521
الكسور  وطرح  جمع  على  حياتية  مسائل  يحل 

3واألعداد الكسرية.

يجري عملية الضرب على الكسور 

ويحل مسائل حياتية تتضمنها، 

ويوجد ناتج قسمة عدد كلي على 

كسر من خالل النمذجة

2ينمذج حاصل ضرب الكسور مستخدًما المساحات.1.2.5.1-5

2.2.5.1-5
يوجد ناتج ضرب الكسور وضرب الكسور بأعداد 

2كلية وأعداد كسرية.

3.2.5.1-5
يوجد ناتج ضرب األعداد الكسرية ببعضها البعض 

2وضربها بأعداد كلية.

4.2.5.1-5

21

يحل مسائل حياتية على ضرب الكسور واألعداد 
3الكسرية ببعضها وباألعداد الكلية.

5.2.5.1-5
الكسور  على  الكلية  األعداد  قسمة  ناتج  ينمذج 

2مستخدًما المساحات وخط األعداد.

2يربط الكسور بقسمة عدد كلي على عدد كلي.6.2.5.1-5

الكسور العشرية

يقرب ويقارن الكسور والكسور 

العشرية ويرتبها ويجري التحويالت 

بينها

1.1.6.1-5
ضمن  ويقرأها  العشرية  العشرية  الكسور  يميز 

2ثالث أجزاء مستخدًما مفهوم القيمة المكانية.

1يحول من كسر إلى كسر عشري وبالعكس.2.1.6.1-5

2يقارن ويرتب كسورًا وكسورًا عشرية.3.1.6.1-5

4.1.6.1-5
يقرب الكسور العشرية إلى أقرب عدد كلي وجزء 

2من عشرة و جزء من مئة.

يجري عمليتي الجمع والطرح على 

الكسور العشرية ويقدر نواتجها 

ويوظفها في حل مسائل حياتية  

2يقدر ناتج جمع وطرح الكسور العشرية.1.2.6.1-5

1يجمع ويطرح كسورًا عشرية.2.2.6.1-5

3.2.6.1-5
يحل مسائل من خطوة أو خطوتين تتضمن جمع 

2وطرح كسوٍر عشرية.

يضرب الكسر العشري في مضاعفات  

10 ويجري عمليتي الضرب والقسمة 

على الكسور العشرية ويقدر نواتجها 

ويضفها في حل مسائل حياتية

2يضرب ويقسم كسورًا عشرية بـ 10 و100 و1.3.6.1-5.1000

2.3.6.1-5
يقدر حاصل ضرب وقسمة كسرين عشريين، كسر 

2عشري وعدد كلي.

3.3.6.1-5
يوجد حاصل ضرب كسرين عشريين، كسر عشري 

2وعدد كلي.

4.3.6.1-5

كسور  على  عشرية  كسورًا  قسمة  ناتج  يوجد 
على  كلية  أعــداد  قسمة  كلية،  وأعــداد  عشرية 

كسور عشرية.
3
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5

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يكتب قاعدة النمط جبريٍّا ويحل 

جمًال عددية تحتوي القسمة والضرب 

بخطوة واحدة أو خطوتين

1.1.2.2-5

جدول  في  األعــداد  تربط  التي  القاعدة  يوجد 

ويستخدم الرموز والعبارات الجبرية (مثال: أكمل 

قاعدة  اكتب  ثم  نمط  على  للحصول  الجدول 
12610الداخل
457الخارج

النمط).             

2

2.1.2.2-5
يصف ويكمل ويعمم قاعدة األنماط في جداول 

2ضمن المسائل العددية أوالحياتية.

3.1.2.2-5
خطوتين  أو  واحدة  بخطوة  عددية  تعابير  يحل 

تتضمن عمليات الضرب والقسمة.

4.1.2.2-5

ضمن  عددية  جمل  إلى  حياتية  مواقف  يترجم 

مع  (مثال:  ويحلها  خطوتين،  أو  واحدة  خطوة 

مع  كان  إذا  محمود  مع  ما  أضعاف  ثالثة  محمد 

محمود (n) درهًما اكتب تعبيرًا جبريٍّا ثم أوجد ما 

مع محمد إذا كان مع محمود 5 دراهم).

مجال الهندسة والقياس

5

التحويالت 

الهندسية

يستكشف ويرسم شكًال هندسًيا 

تحت تأثير اإلزاحة واالنعكاس
1.1.3.3-5

باستخدام  واالنــعــكــاس  ـــة  اإلزاح يستكشف 

2التكنولوجيا.

الوقت والمال

يميز و يحول عمالت دول الخليج 

العربي

1يميز بين مختلف عمالت دول الخليج العربي.1.1.4.3-5

2.1.4.3-5
يحول بين عمالت دول الخليج العربي بناء على 

2سعر صرف معطى.

3يضع موازنة مالية شهرية ضمن شروط معطاة.3.1.4.3-5

يستخدم اإلنترنت للشراء ويضع 

موازنات مالية
2يستخدم اإلنترنت للشراء من خالل البرمجيات.1.2.4.3-5

القياس
يجري التحويالت المناسبة بين 

وحدات القياس

1.1.5.3-5

(كيلومتر،  الطول  قياس  وحدات  ويستخدم  يميز 

(طن،  والكتلة  مليمتر)  سنتمتر،  ديسيمتر،  متر، 

ويجري  ملليلتر)  (لتر،  والسعة  جرام)  كيلوجرام، 

الكسور  (األعـــداد،  بينها  المناسبة  التحويالت 

والكسور العشرية).

2

2.1.5.3-5
والكتلة  الطول  حيث  من  األشياء  بين  يقارن 

والسعة.
2

3.1.5.3-521

يستخدم وحدات القياس المناسبة في حل مسائل 

تتناول مواقف حياتية (مثال: ما أفضل قياس لوزن 

.13kg 13 أمgm               (كوب بالستيك؟
3
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المضلعات5

يميز ويصنف المضلعات واألشكال 

الرباعية ويصنف المثلثات حسب 

الزوايا واألضالع.

1.1.8.3-5
يذكر اسم المضلع المؤلف من 10, 8, 6, 5, 4, 3 

أو 12 ضلًعا.
2

2.1.8.3-5

(المربع،  الرباعية  األشــكــال  ويميز  يصف 

والمستطيل، متوازي األضالع، معين، شبه منحرف) 

1(مثال: َسم الشكل الرباعي المجاور).

3.1.8.3-5
يصنف ويقارن األشكال الرباعية باستخدام خواص 

2زواياها وأضالعها، مثل متوازية، متعامدة.

4.1.8.3-5

(مثال:  واألضالع  الزوايا  حسب  المثلثات  يصنف 

حدد نوع المثلث المجاور من حيث الزوايا).

9541

441

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

5
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يقرأ ويمثل البيانات بخطوط النقاط 

المجمعةوالخطوط البيانية ويفسرها

1.1.2.4-5
النقاط  مستخدًما خطوط  بيانات  ويسجل  يجمع 

المجمعة.
2

2.1.2.4-5
النقاط  بخطوط  ممثلة  بيانات  ويفسر  يقرأ 

المجمعة.
3

3.1.2.4-5
يحل مسائل تتعلق ببيانات ممثلة بخطوط النقاط 

المجمعة.
3

3يجمع ويسجل بيانات مستخدًما الخطوط البيانية.4.1.2.4-5

2يقرأ ويفسر بيانات ممثلة بالخطوط البيانية.5.1.2.4-5

6.1.2.4-5
بالخطوط  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

3البيانية.

3يكون أسئلة على بيانات ممثلة بيانًيا بأشكال عدة.7.1.2.4-5

8.1.2.4-5

بالجداول  ممثلة  بيانات  ويفسر  ويحلل  يقرأ 
والمقياس  العناوين  متضمنة  البيانية  والخطوط 

ويحل مسائل عليها.
3
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6

الضرب والقسمة
يجد العامل المشترك األكبر 

والمضاعف المشترك األصغر

2يحلل عددا إلى عوامله األولية.1.1.4.1-6

2يجد العامل المشترك األكبر لعددين أو أكثر.2.1.4.1-6

2يجد المضاغف المشترك األصغر لعددين أو أكثر.3.1.4.1-6

الكسور

يجري عمليتي الضرب والقسمة 

على الكسور واألعداد الكسرية 

ويقدر نواتجها ويحل مسائل حياتية 

تتضمنها

2يقارن األعداد الكسرية ويرتبها.1.2.5.1-6

2.2.5.1-6

الكسرية  ــداد  واألع الكسور  ضرب  نواتج  يقدر 

واألعــداد  التقريب  باستخدام  قسمتها،  ونواتج 

المناسبة.
2

2يضرب عدًدا كسريٍّا في آخر.3.2.5.1-6

4.2.5.1-6
مستخدًما  آخر  على  كسري  عدد  قسمة  ينمذج 

2المساحات وخط األعداد.

5.2.5.1-6
يقسم عدًدا كليٍّا أو كسرًا أو عدًدا كسريٍّا على كسر 

2أو عدد كسري.

6.2.5.1-621
وضرب  وطرح  جمع  على  حياتية  مسائل  يحل 

3وقسمة الكسور واألعداد الكسرية.

الكسور العشرية

يضرب ويقسم الكسر العشري 

بـ مضاعفات 10 ويجري عمليتي 

الضرب والقسمة على الكسور 

العشرية، ويقدر نواتجها، ويوظفها 

في حل مسائل حياتية

1يجمع األعداد العشرية ويطرحها.1.1.6.1-6

2.1.6.1-6
يقدر ناتج ضرب أو قسمة كسر عشري على كسر 

2عشري، أو كسر عشري على عدد كلي.

3.1.6.1-6
يضرب كسرًا عشريٍّا في كسر عشري أو في كسر 

2أو في عدد كلي.

4.1.6.1-6
يقسم كسرًا عشريٍّا على كسر عشري أو على عدد 

2كلي، ويقسم عدًدا كليٍّا على كسر عشري.

5.1.6.1-621
يحل مسائل حياتية تتضمن جمع وطرح وضرب 

وقسمة الكسور العشرية.
3

النسبة والتناسب 

والنسبة المئوية

يقارن بين الكميات باستخدام النسبة 

ومعدل الوحدة والتناسب ويحل 

مسائل متنوعة تتضمنها

1.1.7.1-6

يستخدم النسب ليقارن بين الكميات (مثال: جد 

نسبة الشموع الحمراء إلى الشموع الخضراء).
1

2.1.7.1-6
أو    b إلى   a) مختلفة   بطرائق  النسبة  عن  يعبر 

.( a
b 1 أو 

1يكتب النسبة في أبسط صورة.3.1.7.1-6

4.1.7.1-6.( 1يجد نسًبا مكافئة لنسبة معينة (مثال 

5.1.7.1-621
يجد المعدل ومعدل الوحدة ليقارن بين كميتين 

2لهما وحدات قياس مختلفة.
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6

تابع/النسبة 

والتناسب والنسبة 

المئوية

يقارن بين الكميات باستخدام النسبة 

ومعدل الوحدة والتناسب ويحل 

مسائل متنوعة تتضمنها

6.1.7.1-6
يميز النسب التي تكون تناسًبا مستخدًما مفهوم 

2النسب المتكافئة والضرب التقاطعي.

7.1.7.1-6
التقاطــعي  والضـرب  باستخدام  تناسبات  يحل 

.( x
7
5

21
= 2(مثـــال: أوجــد x حيــث، 

3يحل مسائل حياتية تتطلب حل تناسبات.8.1.7.1-6

يدرك مفهوم النسبة المئوية ويحل 

مسائل متنوعة تتضمنها

1.2.7.1-6
تقارن عدًدا  المئوية كنسبة  النسبة  يدرك مفهوم 

بمئة مستخدًما الشبكات.
2

2.2.7.1-6
يجد صوًرا متكافئة من الكسور والكسور العشرية 

2والنسب المئوية (مثال: (40%=  = 0.4).

3.2.7.1-6

خالل  من  بسيطة  حاالت  في  مئوية  نسًبا  يجد 

الذهني  الحساب  مستخدًما  واألعــداد  الصور 

والتقدير.
2

2يجد النسبة المئوية من عدد ما.4.2.7.1-6

5.2.7.1-621

مئوية  نسًبا  تتضمن  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 

(مثال: عدد طالب مدرستك 420 طالًبا كانت نسبة 

النجاح في الفصل الدراسي السابق %85، كم عدد 

الناجحين؟).

2

األعداد الصحيحة
يدرك مفهوم األعداد الصحيحة 

ويرتبها ويمثلها على خط األعداد

1يميز بين األعداد الصحيحة الموجبة والسالبة.1.1.8.1-6

2.1.8.1-6

والسالبة  الموجبة  الصحيحة  األعــداد  يستخدم 

على  أمثلة  ويعطي  حياتية  مواقف  عن  للتعبير 

بأعداد  اآلتية  المواقف  عن  عبر  (مثال:  ذلك 

وربح  درهم   300 اليوم  أحمد  "خسر  صحيحة. 

أمس 600 درهم").

2

1يمثل عدًدا صحيًحا على خط األعداد.3.1.8.1-6

4.1.8.1-6

على  موقعه  خالل  من  الصحيح  العدد  يحدد 

الناقص).    العدد  أكمل  (مثال:  األعـــداد.  خط 

-6 -4 -3 -2 -1 0

1

1يجد المعكوس (النظير الجمعي) لعدد صحيح.5.1.8.1-6

1يجد مطلق عدد صحيح.6.1.8.1-6

7.1.8.1-6

مستخدًما  الصحيحة  األعـــداد  ويرتب  يقارن 

رتب  (مثال:  والمطلق  واإلشارات  األعــداد  خط 

ترتيًبـــا  التــــالية  الصـحيحـــة  األعـــداد 

تصاعدًيا: 17-, 0, 19-, 7, 9-).

2

8.1.8.1-6
يسمي ويعين نقاًطا في المستوى اإلحداثي تمثل 

أعداًدا صحيحة.
1
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6

األعداد النسبية

يتعرف األعداد النسبية ويصنفها 

ويقارن بينها ويستعملها في 

تطبيقات حياتية

1يتعرف األعداد النسبية ويصنفها.1.1.9.1-6

1يجد معكوس ومطلق عدد نسبي.2.1.9.1-6

1يمثل العدد النسبي على خط األعداد.3.1.9.1-6

4.1.9.1-6
رتب  (مثال:  ويرتبها  النسبية  األعداد  بين  يقارن 

.( 2األعداد النسبية التالية تصاعديا: 

5.1.9.1-6
يسمي ويعين نقاًطا في المستوي اإلحداثي تمثل 

أعداًدا نسبية.
2

2يستخدم األعداد النسبية في مواقف حياتية.6.1.9.1-6

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية

يدرك مفهوم األسس ويستخدمها في 

إيجاد قيمة التعابير العددية

1.1.10.1-6

يستخدم القوى للتعبير عن ضرب عوامل متساوية 

العادية  الصورة  إلى  األسية  الصورة  من  ويحول 

وبالعكس.
2

2يعطي أمثلة من الحياة تتضمن الصورة األسية.2.1.10.1-6

3.1.10.1-6
يحسب قيم تعابير عددية تتضمن قوى باستخدام 

2ترتيب العمليات.

مجال األنماط والجبر والدوال

6

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يفهم ويكتب التعابير الجبرية 

الخطية

1.1.2.2-6

ضمن  جبري  لتعبير  العددية  القيمة  يحسب 

التعبير  جد  (مثال:  الموجبة  الصحيحة  األعداد 

قيمة  كانت  إذا  الجبري  

.(  ،

1

2.1.2.2-6 

ضمن  جبري  لتعبير  العددية  القيمة  يحسب 

العددية  القيمة  احسب  (مثال:  الكسرية  األعداد 

.(n=5, m=3 للتعبير الجبري  عند
2

3.1.2.2-6

ينمذج التعابير الجبرية بأشكال مختلفة باستخدام 

األلفاظ والرسومات والجداول والرموز (مثال: إذا 

نمذج   N الرمز  تمثل  اآلحاد   تمثل  كان  

.( التعبير 

2

يدرك مفهومي المعادلة والمتباينة 

الخطية، ويحل المعادلة والمتباينة 

الخطية
1.2.2.2-6

يبين إن كانت القيمة المعطاة للمتغير تمثل حًال 

للمعادلة (مثال: بين فيما إذا كانت  هي 

.( حًال للمعادلة 
1
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6

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يدرك مفهوم المعادلة الخطية 

ويحلها ضمن األعداد الصحيحة 

الموجبة

2.2.2.2-6

21

باستخدام  يحل معادلة خطية من خطوة واحدة 

النمذجة.
1

3.2.2.2-6

ويحلها  بمعادلة خطية  حياتية  مواقف  عن  يعبر 

أخويه  على  درهًما   75 الله  عبد  وزع  (مثال: 

بحيث أعطى األكبر ضعف األصغر عبر عن ذلك  

بمعادلة، ثم أوجد ما أخذه كًال منها).

2

4.2.2.2-6
ويمثل  خطية  متباينة  ويحّل  المتباينة،  يتعرف 

2الحّل على خط األعداد.

الدوال
يمثل العالقات والدوال في المستوي 

اإلحداثي

1.1.4.2-6
يرسم المستوي اإلحداثي ويسمي عناصره (نقطة 

1األصل، المحور اإلفقي، المحور الرأسي).

1يعين ويقرأ موقع نقطة في المستوي اإلحداثي.2.1.4.2-6

3.1.4.2-6

وجدول  اإلحداثي  المستوى  على  عالقة  يمثل 

في  عالقة  يمثل  والمخرجات)  (الــمــدخــالت 

(المدخالت  جدول  في  أو  اإلحداثي  المستوي 

والمخرجات).

1

4.1.4.2-6

يمثل الدالة الخطية بطرائق عدة (رموز، جداول، 

بين  ويحول  سهمي)،  مخطط  بيانية،  رســوم 

التمثيالت المختلفة.
2

5.1.4.2-6

(مثال:  المستقل  والمتغير  التابع  المتغير  يميز 

ميز المتغير التابع من المستقل فيما يلي: يزداد 

استهالك الكهرباء كلما ازدادت الرطوبة في الجو).
2

2يستخدم الدوال والعالقات في حل مسائل حياتية.6.1.4.2-6

مجال الهندسة والقياس

الوقت والمال6
يحول بين عمالت مختلفة ويجري 

معامالت مالية

درهم1.1.4.3-6
إماراتي

بناء على سعر صرف  بين عمالت مختلفة  يحول 

معطى.
2

2.1.4.3-6
(البنوك،  األموال  لتحويل  مختلفة  طرائق  يصف 

2اإلنترنت، بطاقات االئتمان، محالت الصرافة).

3.1.4.3-6

من  المال  من  مبالغ  ويحول  ويسحب  يــودع 

البنوك، الصراف اآللي، والوسائل المصرفية  خالل 

المتوفرة على اإلنترنت باستخدام البرمجيات.
2

4.1.4.3-621
يضع موازنات اسبوعية أو شهرية تتضمن الصرف 

3واالدخار.
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6

القياس

يجري التحويالت المناسبة بين 

وحدات الكتلة والسعة ويستخدم 

أدوات القياس المناسبة

2يحّول بين وحدات الكتلة والسعة.1.1.5.3-6

2.1.5.3-6
والوحدات  واألدوات  التقنيات  ويختار  يستخدم 

المناسبة لقياس كل من الكتلة والسعة.
2

يوجد مساحة األشكال الهندسية 

ويحل مسائل عليها

2يستكشف مساحة متوازي االضالع.1.2.5.3-6

2يجد مساحة متوازي االضالع. 2.2.5.3-6

3.2.5.3-6
يجد مساحة مضلعات مركبة من أشكال هندسية 

مختلفة.
2

شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يميز ويرسم شبكات المجسمات 

ويوجد المساحة السطحية لها

ويوجد حجم المكعب ومتوازي 

المستطيالت

1.1.10.3-6
يربط ويقارن بين المجسمات وشبكاتها (مكعب، 

2متوازي المستطيالت، منشور ثالثي، هرم، ...).

2.1.10.3-6

 - (مكعب  مثل  المجسمات  بعض  شبكات  يرسم 
الثالثي - مخروط  المستطيالت - منشور  متوازي 

- هرم).
3

3.1.10.3-621
يستكشف ويحسب المساحة السطحية للمكعب 

ومتوازي المستطيالت).
1

4.1.10.3-6
المستطيالت  ومــتــوازي  المكعب  حجم  يجد 

باستخدام القانون.
1

5.1.10.3-6
والمساحة  الحجوم  على  تطبيقية  تمارين  يحل 

3السطحية للمكعب ومتوازي المستطيالت.

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

6
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يقرأ البيانات بالرسوم البيانية 

الدائرية واألعمدة والخطوط البيانية 

المزدوجة ويفسرها

1.1.2.4-621
دائري،  بياني  برسم  ممثلة  بيانات  ويفسر  يقرأ 

وأعمدة وخطوط بيانية مزدوجة.
3

2.1.2.4-6
يحل مسائل مستخدًما بيانات ممثلة برسوم بيانية 

دائرية وأعمدة وخطوط بيانية مزدوجة.
3

3.1.2.4-6
عارضين،  ذي  بصندوق  بيانات  مجموعة  يمثل 

مستعمًال الوسيط والربيعات.
2

4.1.2.4-6
ينشئ المدّرج البياني لمجموعة معطيات عددية 

ويستخرج معلومات منه.
2

يجد بعض المقاييس اإلحصائية 

لمجموعة من البيانات والبيانات 

المصنفة في جدول تكراري 

ويختارالمقياس المناسب لمجموعة 

بيانات ويفسر تأثير القيم المتطرفة 

عليها

1.2.2.4-6
يحسب مقاييس النزعة المركزية يدويٍّا، ويوظف 

برامج الحاسوب ليجدها.
2

2.2.2.4-6
يقارن بين الوسيط والمتوسط والمنوال والمدى، 

ويقرر أيها أفضل لتمثيل مجموعة من البيانات.
3

3.2.2.4-6
على  متطرفة  قيمة  استبعاد  أو  إضافة  أثر  يبين 

مقاييس النزعة المركزية والمدى.
2

4.2.2.4-6
بيانات  لمجموعة  مجمعة  نقاط  مخطط  ينشئ 

ويحلله ويستخرج منه معلومات.
1

5.2.2.4-6
ليقارن  ويستعمله  الوسطّي  االنحراف  يتعرّف 

التغاير بين مجموعتين.
2

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

Math_V2_F1_T126.indd   79Math_V2_F1_T126.indd   79 5/14/15   11:01 AM5/14/15   11:01 AM



80

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

6
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يجد بعض المقاييس اإلحصائية 

لمجموعة من البيانات والبيانات 

المصنفة في جدول تكراري 

ويختارالمقياس المناسب لمجموعة 

بيانات ويفسر تأثير القيم المتطرفة 

عليها

6.2.2.4-6

والمنوال  والوسيط  الحسابي  المتوسط  يوجد 

في  المصنفة  البيانات  من  لمجموعة  والمدى 

جدول تكراري.
2

7.2.2.4-6
الحسابي  المتوسط  على  حياتية  تطبيقات  يحل 

والوسيط والمنوال والمدى.
3

مجال األعداد والعمليات

7

النسبة والتناسب 

والنسبة المئوية

يقارن بين الكميات باستخدام النسبة 

ومعدل الوحدة والتناسب ويحل 

مسائل متنوعة تتضمنها

1يميز النسبة ومعدل الوحدة والتناسب.1.1.7.1-7

2.1.7.1-7
يحل التناسب باستخدام طرائق مختلفة مثل الضرب 

2التقاطعي أو الحساب الذهني أو معدل الوحدة.

2يحل مسائل حياتية تتضمن تناسبات.3.1.7.1-721

4.1.7.1-7
يجد مقياس الرسم ويستخدمه في تطبيقات حياتية.

2

يدرك مفهوم النسبة المئوية ويحل 

مسائل متنوعة تتضمنها

1.2.7.1-7
العشرية  والكسور  الكسور  متكافئة من  يجد صوًرا 

2والنسب المئوية.

درهم2.2.7.1-7
إماراتي

حاالت  في  والكل  والجزء  المئوية  النسبة  يجد 
ثالجة  (مثال:  التناسبات  حل  وباستخدام  بسيطة 
عليها حسم 15%، اشتراها حمد بـ AED 250، جد 

ثمنها األصلي).

2

3.2.7.1-7
يحل مسائل حياتية من خالل إيجاد النسبة المئوية 

2أو الجزء أو الكل باستخدام حل التناسبات.

4.2.7.1-7
 %100 من  أكبر  نسًبا  تتضمن  مئوية  نسًبا  يجد 

وأصغر من 1% ويشرح مدلوالتها.
3

5.2.7.1-7
يحسب النسب المئوية للتغير (التزايد والتناقص) 

ويبررها.
3

6.2.7.1-7
والنسبة  المئوية  النسبة  في  حياتية  مسائل  يحل 

المئوية للتغير.
2

األعداد الصحيحة
يجري العمليات األربع على األعداد 

الصحيحة

1.2.8.1-7
يجد المعكوس (النظير الجمعي) والمقلوب (النظير 

1الضربي) لعدد صحيح.

2.2.8.1-7
مستخدًما  صحيحين  عددين  وطرح  جمع  يمثل 

2المحسوسات وخط األعداد.

2يجمع ويطرح عددين صحيحين.3.2.8.1-7

4.2.8.1-721
أعداد  وطرح  جمع  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3صحيحة.

5.2.8.1-7
مستخدًما  صحيحين  عددين  وقسمة  ضرب  يمثل 

2خط األعداد.

2يضرب ويقسم عددين صحيحين.6.2.8.1-7

7.2.8.1-721
أعداد  وقسمة  ضرب  تتطلب  حياتية  مسائل  يحل 

3صحيحة.
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7

تابع/األعداد 

الصحيحة

يبسط تعابير عددية تتضمن أعداًدا 

صحيحة

1.3.8.1-7
الصحيحة  األعداد  على  العمليات  خواص  يستخدم 

2في الحساب الذهني.

2.3.8.1-7

يحسب قيمة تعبير عددي يتضمن أعداًدا صحيحة 

األعداد  على  وخواصها  العمليات  ترتيب  مستخدًما 

الصحيحة.
2

األعداد النسبية
يميز األعداد النسبية ويرتبها ويجري 

العمليات عليها

1.1.9.1-7
ويمثلها  المختلفة  بأشكالها  النسبية  األعداد  يميز 

على خط األعداد ويرتبها.
2

2يجمع ويطرح األعداد النسبية.2.1.9.1-7

2يضرب ويقسم األعداد النسبية.3.1.9.1-7

4.1.9.1-7
الحسابية  العمليات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3األربع على األعدادالنسبية.

مجال األنماط والجبر والدوال

7

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يبسط التعابير الجبرية الخطية ويجد 

قيمتها ويحل معادالت خطية من 

خطوتين

1.1.2.2-7
لتبسيط  الحسابية  العمليات  خواص  يستخدم 

التعابير الجبرية الخطية.
1

2.1.2.2-7
بسط  (مثال:  الجبرية  التعابير  ويطرح  يجمع 

.( u u u3 5 4+ - 1التعبير =

3.1.2.2-7

يعبر عن واقع بمعادلة، ويحل معادلة من خطوتين 

باستخدام النماذج أو خواص األعداد، ضمن األعداد 

المخطط  تمثل  معادلة  اكتب  (مثال:  الصحيحة. 
50
4k 6

التالي وحلها.)           

2

4.1.2.2-7

ضمن  خطوتين  أو  خطوة  من  معادالت  يحل 

المعادلة حل  (مثال:  الموجبة  النسبية  األعداد 

.( k
8

3

4

3
+ =

2

5.1.2.2-7
معطى  جبري  مقدار  قيمة  ليجد  معادلة  يحـــل 

.(x+4 أوجد قيمة ،x+12=27 مثال: إذا كانت)
2

6.1.2.2-721

يعبر عن موقف حياتي بمعادلة خطية بخطوتين 

سعر  الحيوانات،  حديقة  في  (مثال:  ويحلها. 

AED 10.10 أوالد  AED 7، وللبالغ  للولد  التذكرة 

و4 بالغين قصدوا الحديقة للمتعة، اكتب معادلة 

وحّلها لتجد ما دفعوه).

2

يحل المتباينات الخطية من خطوة 

وخطوتين

1.2.2.2-7
واحدة  خطوة  من  خطية  متباينة  ويحل  يكتب 

ويمثل الحل على خط األعداد.
2

2.2.2.2-7
يكتب ويحل متباينة خطية من خطوتين ويمثل 

الحل على خط األعداد.
3

3يحل مسائل حياتية باستعمال المتباينات.3.2.2.2-7
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7

الوقت والمال
يميز بين التكلفة والبيع والربح 

ويحسب ربح مشروع صغير

1.1.4.3-7
درهم

إماراتي

يحسب مؤشر الصرف للعمالت الخليجية ويحّول 

بين العمالت.
3

1يميز بين التكلفة والبيع والربح والخسارة.2.1.4.3-7

3.1.4.3-721
معرفة  خالل  من  صغير  مشروع  ربح  يحسب 

3التكلفة والبيع.

الخطوط والزوايا

يميز ويجد قياس الزوايا الناتجة 

من تقاطع مستقيمين أو ثالثة 

مستقيمات

1.1.7.3-7
عند  والمتجاورة  بالرأس  المتقابلة  الزوايا  يميز 

1تقاطع مستقيمين.

1يميز الزوايا المتتامة والمتكاملة.2.1.7.3-7

3.1.7.3-7
تقاطع  من  ناتجة  مجهولة  زوايــا  قياسات  يجد 

2مستقيمين أو ثالثة مستقيمات.

4.1.7.3-7
يميز الزوايا المتناظرة والمتبادلة والزوايا الداخلية 

1في جهة واحدة من القاطع.

5.1.7.3-7
يجد قياس زوايا مجهولة ناتجة من تقاطع مستقيم 

2مع مستقيمين متوازيين.

المضلعات

يفهم ويستنتج مجموع قياسات 

الزوايا الداخلية للمضلعات يجد 

قياس زاوية مجهولة

1.1.8.3-7
ليستنتج  المثلث  زوايا  بمجموع  معرفته  يوظف 

3مجموع الزوايا الداخلية في مضلع.

2.1.8.3-7
ليستنتج  المثلث  زوايا  بمجموع  معرفته  يوظف 

3قياس الزاوية الداخلية في المضلع المنتظم.

2يجد قياس زاوية مجهول في مضلع.3.1.8.3-7

2يرسم منظر مجسم بالنظر إليه من جهات مختلفة.4.1.8.3-7

الدوائر 
يميز عناصر الدائرة ويرسمها ويجد 

محيطها ومساحتها

1.1.9.3-7
قطر،  قطر،  نصف  (المركز،  الدائرة  عناصر  يميز 

1وتر، قوس).

2.1.9.3-7
مستخدًما  قطرها  نصف  بمعرفة  دائــرة  يرسم 

2األدوات الهندسية.

3.1.9.3-721
يجد قيمة تقريبية لـ π بإجراء قياسات على دوائر 

2مختلفة، ويستنتج قانون محيط الدائرة.

4.1.9.3-7
أو  قطرها  بمعرفة  الدائرة  ومحيط  مساحة  يجد 

1نصف قطرها.

5.1.9.3-7
يجد قطر الدائرة أو نصف قطرها بمعرفة محيطها. 

.(200m مثال: جد نصف قطر دائرة محيطها)2

3يحل مسائل حياتية على محيط ومساحة الدائرة.6.1.9.3-7
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7

شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يجد حجوم المجسمات (أسطوانة، 

هرم، منشور ثالثي، مخروط، كرة)

1يجد حجم األسطوانة باستخدام القانون.1.1.10.3-721

2.1.10.3-7
والمنشور  والرباعي  الثالثي  الهرم  حجم  يجد 

الثالثي.
1

1يجد حجم المخروط باستخدام القانون.3.1.10.3-7

1يجد حجم الكرة باستخدام القانون.4.1.10.3-7

3يحل مسائل حياتية في الحجم.5.1.10.3-7

التشابه والتطابق، 

المثلثات القائمة

يعرف التطابق ويرسم مثلًثا من 

معلومات معطاة

1.1.11.3-7
يتعرف التطابق بين شكلين هندسيين ويستعمل 

3التطابق ليجد قياسات مجهولة.

2.1.11.3-7

الواصل  والضلع  زاويتين  بمعرفة  مثلًثا  يرسم 

ثالثة  بينهما،  المحصورة  والزاوية  ضلعين  بينهما، 

 AB حيث طول ABC أضالع (مثال: ارسم المثلث

يساوي 4cm، قياس الزاوية A يساوي °35، قياس 

الزاوية B يساوي 52°).

2

يعرف تشابه مثلثين ويستخدمه في 

إيجاد طول ضلع مجهول.
1.2.11.3-7

تشابه  ويستعمل  مثلثين  بين  التشابه  يتعرف 

3مثلثين ليجد قياسات مجهولة.

النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن العالقات بين الزوايا 

وأطوال األضالع في المثلث

1.1.12.3-7
المثلث  زوايــا  قياسات  مجموع  نظرية  يبرهن 

3الداخلية °180، ويحل مسائل عليها.

2.1.12.3-7

مثلث  في  خارجية  زاوية  أّي  "قياس  أن  يبرهن 

يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين غير 

المجاورتين لها" ويحل مسائل عليها.
3

3.1.12.3-7
أي  أطوال  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 

3ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث".

4.1.12.3-7

يحل مسائل مستخدًما: "في كل مثلث، إذا اختلف 

الزاوية  يقابل  األطول  فالضلع  الطول،  ضلعان في 

الصغرى".
3

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

7
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يجمع البيانات ويبوبها في تمثيالت 

بيانية بسيطة، ويقرأها ويفسرها

1يكون جدوًال تكراريٍّا بسيًطا.1.1.2.4-7

2.1.2.4-7

التمثيل األنسب  البيانات باستخدام  يعرض يدويٍّا 

واألوراق،  الساق  مخطط  مضلعات،  (قطاعات، 

مخطط االنتشار).
2

3.1.2.4-7
بيانية  بتمثيالت  الممثلة  البيانات  ويفسر  يقرأ 

مختلفة.
2
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7

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يجد مقاييس النزعة المركزية 

لمجموعة من البيانات الممثلة بيانًيا 

أو في جداول تكرارية بسيطة

1.2.2.4-7

واردة  لبيانات  المركزية  النزعة  مقاييس  يحسب 
وباستخدام  يدويٍّا  بسيطة،  تكرارية  جداول  في 

التكنولوجيا.
2

2.2.2.4-7

ممثلة  لبيانات  المركزية  النزعة  مقاييس  يحسب 
نقاط  مضلعات،  أعمدة،  قطاعات:  في  بيانًيا 
مخططات  واألوراق،  الساق  مخطط  مجمعة، 
انتشار؛ ويحل مسائل عليها (مثال: يبين الجدول 
اللعبة المفضلة لدى طالب صف دراسي فيه 25 
النقاط  ومخطط  باألعمدة  الجدول  مثل  طالًبا، 

المجمعة، ثم احسب المنوال).
اللعبة 
المفضلة

المجموعالكريكيتالتنسالسباحةالطائرةالسلةالقدم

93352325التكرار

2

يعرف العينات ويستخدمها ،ويقارن 

بين مجموعتين من البيانات 

باستخدام مخططات مختلفة

1.3.2.4-7
مخططات  مستخدًما  بيانات  ويسجل  يجمع 

2الصندوق ذي العارضين.

2.3.2.4-7
الصندوق  بمخططات  ممثلة  بيانات  ويفسر  يقرأ 

2ذي العارضين.

3.3.2.4-7
بمخططات  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

3الصندوق ذي العارضين.

2يتعرف العينات ويميز المنحازة منها.4.3.2.4-7

5.3.2.4-7
يمثل العينات بنقاط على خط األعداد وبمخطط 
3صندوقي، ويستخرج معلومات من عينة عشوائية.

6.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات ُممثلتين بمخططي 

2نقاط ُمجّمعة.

7.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات ُممثلتين بمخططين 

2صندوقيين.

8.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات باستعمال المتوسط 

2واالنحراف الوسطي.

االحتماالت
يميز التجربة العادلة والفضاء العيني 

ويجد احتمال حدث معين

1.1.3.4-7
يجد الفضاء العيني لتجربة معينة، ويحدد عناصر 

1الفضاء العيني التي ترتبط بحدث معين.

2.1.3.4-7
البيانية  الشجرة  مثل  العد،  تقنيات  يستخدم 

2والجداول واللوائح، ليجد احتمال وقوع حدث.

3.1.3.4-7
التجارب  مستعمًال  واستنتاجات  بتوقعات  يقوم 

3االحتمالية.

4.1.3.4-7
باستخدام  لحدث  التجريبي  االحتمال  يجد 

2المحاكاة.

5.1.3.4-721

بنسبة  عنه  ويعّبر  لحدث  النظري  االحتمال  يجد 
أو كسر عشري أو نسبة مئوية، ويقارنه مع نتائج 

التجارب، ويفسر أسباب االختالف.
2

2يميز التجربة العادلة من غير العادلة.6.1.3.4-7
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8

النسبة والتناسب 

والنسبة المئوية

يستعمل العالقات التناسبية 

والمعادالت ليحل مسائل حياتية

2يمثل العالقات التناسبية في جدول أو رسم بياني.1.1.7.1-8

2يربط بين معدل التغير ومعدل الوحدة والَمْيل.2.1.7.1-8

3.1.7.1-8
ضمنها  من  التناسب،  على  حياتية  مسائل  يحل 

السرعة والزمن.
3

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية

يصنف األعداد الحقيقية، ويبسط 

التعابير العددية التي تتضمن أسًسا 

أو جذورًا.

1.1.10.1-8
كامًال،  مربًعا  منها  كل  يمثل  التي  األعداد  يميز 

(مثل: 4، 9، 16).
2

1يجد الجذر التربيعي لعدد مربع كامل.2.1.10.1-8

3.1.10.1-8
يعرف القوى بأسس صحيحة ويستخدمها ويعرف 

خصائصها. 
1

2يضرب ويقسم القوى ذات األساسات المتشابهة.4.1.10.1-8

2يجد قيمة تعابير تتضمن قوى بأسس صحيحة.5.1.10.1-8

2يكتب األعداد الكلية والعشرية بالترميز العلمي.6.1.10.1-8

7.1.10.1-8
مربًعا  ليس  لعدد  التربيعي  الجذر  قيمة  يقدر 

كامًال.
2

8.1.10.1-8
يعرف أن إيجاد الجذر التربيعي لعدد هو العملية 

العكسية لتربيع العدد.
2

1يعرف مجموعة األعداد الحقيقية.9.1.10.1-8

1يقارن بين األعداد الحقيقية ويصنفها.10.1.10.1-8

2يميز العدد النسبي والعدد غير النسبي.11.1.10.1-8

12.1.10.1-821
قوى  تتضمن  وحياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

3وجذورًا.

مجال األنماط والجبر والدوال

8

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يجري العمليات الحسابية على 

التعابير الجبرية

1.1.2.2-8
الثانية  الدرجة  من  الجبرية  التعابير  يعرف 

ويجمعها ويطرحها.
2

2.1.2.2-8

ويستخدم  آخر،  في  خطيٍّا  جبريٍّا  تعبيرًا  يضرب 
المتطابقات المميزة:
x a x ax a22 2 2! != +^ hx a x a x a2 2+ - = -^ ^h h ،

2

يحل معادالت ومتباينات خطية 

بخطوتين ويمثلها بيانيٍّا

1.2.2.2-8
على  تحتوي  بخطوتين  خطية  معادالت  يحل 
الحقيقية،  األعداد  ضمن  الجهتين  من  متغيرات 

.( d d9 6 8- = - (مثال: 
2

2.2.2.2-8
المتغيرات  بداللة  متغيرًا  ليكتب  قانوًنا  يحل 

األخرى، مستخدًما خصائص المعادلة.
3

3.2.2.2-8
ويمثل  خطوتين  أو  بخطوة  خطية  متباينة  يحل 

الحل على خط األعداد.
2

4.2.2.2-8
بمعامالت  الخطية  والمتباينات  المعادالت  يحل 

نسبية.
2
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8

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يعبر عن مواقف حياتية بنظام 

معادالت خطية ويحلها بطرائق 

مختلفة

1.3.2.2-821
معادلتين  من  بنظاٍم  حياتي  موقف  عن  يعبر 

3خطيتين.

2.3.2.2-8
بالحذف،  خطيتين  معادلتين  من  نظاًما  يحل 

2ويتأكد من الحل باستخدام اآللة الحاسبة.

3.3.2.2-8
بالتعويض  خطيتين  معادلتين  من  نظاًما  يحل 

2ويتأكد من الحل باستخدام اآللة الحاسبة.

4.3.2.2-8
ويتأكد  بيانيٍّا  خطيتين  معادلتين  من  نظاًما  يحل 

2من الحل باستخدام اآللة الحاسبة.

5.3.2.2-8

يحل مسائل حياتية تتطلب حّل نظام من معادلتين 
خطيتين. (مثال: قصد سالم المكتبة بصحبة ولديه 
لشراء لوازم مدرسية، اشترى أحمد قلما و3 دفاتر 
كلفتها جميعا 32AED. واشترى أخوه 4 أقالم و3 
دفاتر كلفتها جميعا 47AED، كم ثمن القلم وكم 

ثمن الدفتر؟).

2

الّدوال

يدرك مفهوم العالقة ومفهوم الدالة 

ويميز الدالة الخطية والدالة الثابتة 

وخواصهما

2يميز بين الدالة التربيعية والخطية.1.1.4.2-8

2يكتب معادلة الدالة الخطية ويستخدمها.2.1.4.2-8

3.1.4.2-8

يمثل الدالة الخطية بطرائق عدة (رموز، جداول، 
بين  ويحول  سهمي)،  مخطط  بيانية،  رســوم 

التمثيالت المختلفة.
2

2يميز الدالة من العالقة.4.1.4.2-8

1يميز الدالة الخطية الثابتة.5.1.4.2-8

6.1.4.2-8
يصف خواص العالقات، مثل االنعكاسية، التماثلية، 

2المتعدية.

2يصف خواص الدوال: تقابل، تباين، شمول.7.1.4.2-8

8.1.4.2-8
المقابل  والمجال  والمدى  المجال  ويميز  يحدد 

2لدالة أو عالقة معطاة.

يميز التغيرات على الدالة الخطية 

من خالل تغير المعامالت

1يبين العالقة بين متوسط التغير ومفهوم الميل.1.2.4.2-8

2.2.4.2-8
الخطية  الدوال  حاالت  في  التغير  متوسط  يحسب 

1جبريٍّا وبيانيٍّا باستخدام التكنولوجيا.

2يجد ويفسر ميل الخط المستقيم جبريٍّا وبيانيٍّا.3.2.4.2-8

4.2.4.2-8
من  متغيرين  بين  الخطية  العالقة  طبيعة  يستنتج 

2الرسم البياني ويجد ميلها.

5.2.4.2-8
نقطة  أو  نقطتين،  بمعرفة  المستقيم  معادلة  يجد 

والميل، أو التقاطع مع المحور y والميل. 
1

6.2.4.2-8
في  أو  بيانيٍّا  ممثلتين  دالتين  خواص  بين  يقارن 

جدولين.
2

7.2.4.2-821
يحل مسائل حياتية على الدوال والعالقات الخطية، 

جبريٍّا وبيانيٍّا.
3
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8

الهندسة اإلحداثية 

والقطوع

يستخدم الهندسة اإلحداثية في 

إيجاد البعد بين نقطتين وإحداثي 

منتصف القطعة المستقيمة.

2يجد البعد بين نقطتين.1.1.2.3-8

2يجد إحداثيي منتصف قطعة مستقيمة.2.1.2.3-8

التحويالت 

الهندسية

يستكشف التحويالت الهندسية 

األساسية ويرسم شكًال هندسيٍّا تحت 

تأثير كل منهما

1.1.3.3-8
يعرف اإلزاحة واالنعكاس باستخدام التكنولوجيا في 

2المستوي اإلحداثي.

2.1.3.3-8
يميز صور األشكال الناتجة من إزاحة أو انعكاس في 

2المستوي اإلحداثي.

3.1.3.3-8
يرسم صورة شكل هندسي تحت تأثير إزاحة معّينة، 

2أو انعكاس حول محور في المستوي اإلحداثي.

4.1.3.3-8
يرسم صورة شكل هندسي تحت تأثير التحويالت 

3الهندسية (إزاحة، انعكاس، دوران).

2يميز األشكال الهندسية التي لها تماثل دورانّي.5.1.3.3-8

2يحدد زاوية أو زوايا التناظر الدوراني لشكل معطى.6.1.3.3-8

2يشتكشف الدوران باستخدام التكنولوجيا.7.1.3.3-8

8.1.3.3-8

يحدد زاوية واتجاه دوران شكل هندسي حول نقطة 

مضاعفات  من  (الزاوية  اإلحداثي  المستوي  في 

.(90°

2

9.1.3.3-8
دوران  تأثير  تحت  هندسي  شكل  صورة  يرسم 

3بزاوية واتجاه معينين.

2يصف شكًال هندسيٍّا تحت تأثير تحويل هندسي.10.1.3.3-8

11.1.3.3-8
باستخدام  والتصغير  التكبير  يستكشف 

2التكنولوجيا.

12.1.3.3-8
يحدد معامل تكبير أو تصغير شكل هندسي في 

1المستوي.

13.1.3.3-8
أو  تكبير  تأثير  تحت  يرسم صورة شكل هندسي 

2تصغير معامله عدد طبيعي أو كسر موجب.

2يعرف مفهوم التشابه في األشكال الهندسية.14.1.3.3-8

2يحدد متى يكون الشكالن متشابهين.15.1.3.3-8

16.1.3.3-8
والتصغير،  التكبير  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3والرسوم المقياسّية.
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المضلعات

يفهم خواص المثلثات والرباعيات 

المميزة ويستخدمها في حل 

المسائل

1.1.8.3-8
المستقيمة  القطعة  محور  خاصية  يعرف 

2ويستخدمها في حل المسائل.

2.1.8.3-8
الساقين  المتساوي  المثلث  خصائص  يعرف 

2ويستخدمها في حل المسائل.

3.1.8.3-8
األضــالع  المتساوي  المثلث  خصائص  يعرف 

2ويستخدمها في حل المسائل.

4.1.8.3-8

متساوي  المثلث  "في  النظرية  ويستعمل  يبرهن 

الوقت  في  هو  الرأس  زاوية  منصف  الضلعين، 

نفسه محور القاعدة".
2

5.1.8.3-8

متساوي  المثلث  "في  النظرية  ويستعمل  يبرهن 

في  هو  الرأس  من  المرسوم  المتوّسط  الضلعين، 

الوقت نفسه منصف زاوية الرأس".
3

6.1.8.3-8

(مربع،  الرباعية  المضلعات  ــواص  خ يعرف 

منحرف)  شبه  معّين،  أضالع،  متوازي  مستطيل، 

ويستخدمها في حل المسائل.
2

التشابه والتطابق، 

المثلثات القائمة

يستكشف ويستخدم نظرية 

فيثاغورس

1.1.11.3-8
قائم  المثلث  في  القائمة  وضلعي  الوتر  يعرف 

2الزاوية.

2.1.11.3-8
المثلث  أضــالع  أطــوال  بين  العالقة  يستكشف 

2القائم الزاوية (نظرية فيثاغورس).

3.1.11.3-8
الزاوية  قائم  مثلث  في  مجهول  ضلع  طول  يجد 

2باستخدام نظرية فيثاغورس.

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

8
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

ينظم البيانات في مخططات بيانية 

مزدوجة وجداول تكرارية، ويفسرها

1.1.2.4-8

والمنوال  والوسيط  الحسابي  المتوسط  يحسب 

تكراري،  جــدول  باستخدام  بيانات  لمجموعة 

مسائل  ويحل  تراكميٍّا،  تكراريٍّا  جدوًال  وينشئ 

حياتية عليه.

2

2.1.2.4-8

التمثيل  باستخدام  ويعرضها  البيانات  يفسر 

مخطط  مزدوج،  خط  مزدوجة،  (أعمدة  األنسب 

يدويٍّا  ـــري)،  دائ قطاع  مـــزدوج،  وأوراق  ســاق 

وباستخدام التكنولوجيا.

2

يجد المقاييس المركزية لمجموعة 

من القيم المبوبة في فئات أو 

جداول تكرارية

1.2.2.4-8
ويحسب  فئات،  في  المصنفة  البيانات  يفسر 

2متوسطها الحسابّي، يدويٍّا وباستخدام التكنولوجيا. 

2.2.2.4-8
في  موزعة  بيانات  لمجموعة  الوسيط  بيانيٍّا  يجد 

2فئات، باستعمال المدرج البياني التراكمي.
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8

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يمثل ويفسر البيانات في مخطط 

االنتشار

1.3.2.4-8
بيانات  لمجموعة  االنتشار  مخطط  يعرف 

2بمتغيرين، وينشئه ويستخدمه.

2يصف االرتباط بين مجموعتي بيانات بمتغيرين. 2.3.2.4-8

3.3.2.4-8
في   (a trend line) توجه  ويستخدم خط  يرسم 

2مخطط انتشاري، ليقوم بتوقعات.

4.3.2.4-8
بمتغيرين  بيانات  بين مجموعتي  االرتباط  يدرس 

2مستعمًال الجداول بمدخلين.

االحتماالت
يجري التجارب االحتمالية ويحللها 

ويجد احتماالتها

1.1.3.4-8
مركبة  عشوائية  لتجربة  العيني  الفضاء  يجد 

2وبسيطة.

1يميز بين التجربة العشوائية والتجربة العلمية.2.1.3.4-8

3.1.3.4-8
مستحيل،  مركب،  (بسيط،  الحوادث  أنواع  يميز 

1أكيد).

4.1.3.4-8
العشوائية  للحوادث  النظري  االحتمال  يجد 

2البسيطة والمركبة.
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9

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية

يحسب األسس النسبية ويستخدمها 

في تبسيط التعابير الجبرية

1.1.10.1-9

الصورة  إلى  األسية  بالصورة  مكتوًبا  عدًدا  يحول 

بالصورة    33 اكتب  (مثال:  وبالعكس.  الجذرية، 

األسية.)
2

2.1.10.1-9
نسبية،  بأسس  قوى  يتضمن  تعبير  قيمة  يجد 

2مستخدًما قواعد األسس والحاسبة.

3.1.10.1-9
على  نسبية  بأسس  قوى  يتضمن  تعبيرًا  يكتب 

2أبسط صورة، مستخدًما قواعد األسس.

4.1.10.1-9
استعمال  تتطلب  وحياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

3قوى بأسس نسبية.

المجموعات

يحسب المجموعات الجزئية ويوجد 

التقاطع واالتحاد بين المجموعات 

والمتممة والفرق بينها ويمثلها 

(Venn) بأشكال فن

1.1.11.1-9

بالمجموعات  المتعلقة  المفردات  يستخدم 

مجموعة  جزئية،  مجموعة  عنصر،  (مجموعة، 

شاملة، مجموعة خالية).
1

2.1.11.1-9.(Venn) 2يمثل المجموعات بمخطط فن

3.1.11.1-9
االتحاد  ومجموعة  التقاطع  مجموعة  يحدد 

1لمجموعتين ويمثلهما.

4.1.11.1-9

يتعرف خواص االتحاد والتقاطع بين المجموعات 

االتحاد  على  التقاطع  وتوزيع  والتجميع  (االبدال 

والعكس).
2

1يعرف ويحدد مجموعة الفرق بين مجموعتين.5.1.11.1-9

6.1.11.1-9
لمجموعة  المتممة  المجموعة  ويحدد  يعرف 

2جزئية معينة.

7.1.11.1-9
المتممة  والمجموعة  الفرق  مجموعة  يمثل 

.(Venn) 2بمخطط

8.1.11.1-9
تقاطعهما  ومجموعة  مجموعتين  بين  يقارن 

1واتحادهما.

مجال األنماط والجبر والدوال

9

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يجري العمليات الحسابية على 

التعابير الجبرية ويحللها

1.1.2.2-9
الجبرية  التعابير  ويبسط  ويضرب  ويطرح  يجمع 

.( a a2 4 4 1+ +^ ^h h 2(مثال: اضرب وبسط

2.1.2.2-9

حاالت  في  التربيعية  الجبرية  التعابير  يحلل 

مشترك،  (عامل  مناسبة  طرق  باستخدام  خاصة، 

الفرق بين مربعين، التجربة والخطأ).
2

2يحلل التعابير الجبرية التربيعية بإكمال المربع. 3.1.2.2-9

2يحلل مجموع وفرق مكعبين.4.1.2.2-9
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9

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل المعادالت التربيعية

1.2.2.2-9
يحل المعادلة التربيعية باستخدام التحليل (مثال: 

.(t t21 0- =2 أوجد مجموعة حل المعادلة 
2

2يحل المعادلة التربيعية باستخدام التكنولوجيا.2.2.2.2-9

1يحل المعادلة التربيعية باستخدام القانون.3.2.2.2-9

4.2.2.2-921
معادالت  على  تحتوي  حياتية  مسائل  يحل 

تربيعية.
3

الدواّل
يصف الدوال التربيعية ويمثلها بيانًيا 

ويجد أصفارها

1.1.4.2-9
يدويٍّا،  التربيعية  للدالة  البياني  التمثيل  يرسم 

وباستخدام التكنولوجيا.
2

2.1.4.2-9
(القطع  التربيعية  للدالة  البياني  التمثيل  يصف 

.cو bو a المكافىء) باالعتماد على المعامالت
2

1يجد إحداثيي رأس القطع المكافئ، جبريٍّا وبيانيٍّا. 3.1.4.2-9

4.1.4.2-9
يجد معادلة محور التماثل للقطع المكافئ، جبريٍّا 

وبيانيٍّا. 
1

5.1.4.2-9

التربيعية  للدواّل  الكبرى  أو  الصغرى  القيم  يجد 

أكبر   f الدالة  تأخذ  حيث   x قيمة  جد  (مثال: 

القيمة:  تلك  وحدد  لها،  قيمة  أصغر  أو  قيمة 

.( 2f x x x3 24= + -^ h

1

6.1.4.2-9

يستخدم الممييز ليتحقق من وجود أصفار الدوال 

التربيعية. (مثال: استخدم المميز لتحدد إن كان 

f أصفار.) x x x5 6= - -2^ h للدالة 
1

7.1.4.2-9
وبيانيٍّا،  جبريٍّا  التربيعية،  الــدوال  أصفار  يجد 

ويتحقق من الحل.
2

8.1.4.2-9
يجد مجال ومدى الدوال التربيعية، جبريٍّا وبيانيٍّا 

.( f x x 4- -2^ h- (مثال: جد مجال ومدى الدالة 
1

9.1.4.2-921
والمعادالت  الــدوال  على  حياتية  مسائل  يحل 

التربيعية.
3

النسب المثلثية 

وحساب المثلثات

يستخدم النسب المثلثية األساسية 

لحساب األطوال والزوايا في مثلث 

قائم الزاوية ويحل مسائل حياتية 

عليها

1.1.6.3-9
قائم  مثلث  قي  لزاوية  المثلثية  النسب  يتعرف 

(الجيب، جيب التمام، الظل).
1

2.1.6.3-9
لزاوية حادة  األساسية  المثلثية  النسب  قيم  يجد 

في مثلث قائم الزاوية.
1

3.1.6.3-9
مجهول  ضلع  طول  أو  مجهول  زاوية  قياس  يجد 

في مثلث قائم الزاوية باستخدام النسب المثلثية.
1

3يحل مسائل حياتية على زوايا االرتفاع واالنخفاض.4.1.6.3-921
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9

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع

يستخدم الهندسة اإلحداثية في 

تحديد العالقة بين المستقيمات 

وايجاد المسافة بين نقطة ومستقيم

1.1.2.3-9
الميل  لهما  المتوازيين  المستقيمين  أن  يعرف 

2نفسه.

2.1.2.3-9
يعرف أن ناتج ضرب ميلي مستقيمين متعامدين 

2يساوي 1-.

3.1.2.3-9
يستخدم العالقة بين ميلي مستقيمين متوازيين 

3أو متعامدين في حل المسائل.

4.1.2.3-9

يجد نقطة تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معينة. 
(مثال: جد احداثيي النقطة C التي تقسم القطعة 
منتصف  إحداثي  أوجد  (مثال:   AB المستقيمة 

.(A(4, 2) ،B (1, 4) القطعة المستقيمة حيث

2

5.1.2.3-921
بعد  جد  (مثال:  مستقيم.  عن  نقطة  بعد  يجد 

.(y x2 1= + 3النقطة (1,3) عن المستقيم 

المضلعات

يحدد متى يكون شكل رباعي 

متوازي أضالع أو مربعا أو مستطيال 

أو معّينا

2يحدد متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع.1.1.8.3-9

2.1.8.3-9
التي تجعل شكًال رباعيٍّا  يعرف ويبرهن الشروط 

2متوازي أضالع.

3.1.8.3-9
قطرا  تطابق  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

2متوازي األضالع يصبح مستطيًال".

4.1.8.3-9
قطرا  تعامد  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2متوازي األضالع يصبح معيًنا".

5.1.8.3-9
قطرا  تعامد  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2متوازي األضالع وتساويا يصبح مرّبًعا".

شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يجد المساحات السطحية 

للمجسمات الهندسية ويستخدمها 

في حل المسائل

2يستكشف المساحة السطحية لألسطوانة.1.1.10.3-9

2.1.10.3-9
باستخدام  لألسطوانة  السطحية  المساحة  يجد 

2القانون.

2يجد المساحة السطحية للكرة.3.1.10.3-9

2يجد المساحة السطحية للهرم والمخروط.4.1.10.3-9

5.1.10.3-9
من  مركبة  لمجسمات  السطحية  المساحة  يجد 

3مجسمات بسيطة معروفة لديه.

التشابه والتطابق، 

المثلثات القائمة

يستخدم التطابق والتشابه في حل 

المسائل

1.1.11.3-9
التطابق  المثلثات، ويبرهن  يعرف حاالت تطابق 

2بين مثلثين.

3يبرهن التشابه بين مثلثين.2.1.11.3-9

3.1.11.3-9
هندسي  شكل  في  مجهول  ضلع  طــول  يجد 

2باستخدام التشابه وتناسب األضالع.

4.1.11.3-9
من  حاالت  في  الهندسية  األشكال  تشابه  يطبق 

3الحياة اليومية.

5.1.11.3-9
يحل مسائل في حساب االطوال باستخدام نظرية 

3طاليس.
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9

تابع/التشابه 

والتطابق، 

المثلثات القائمة

يستخدم التطابق والتشابه في حل 

المسائل

6.1.11.3-9

المثلثات  بين  األضالع  وتناسب  التشابه  يعرف 

القائمة التي يشكلها العمود على الوتر في مثلث 

قائم.
2

7.1.11.3-9
الزاوية  قائم  مثلث  في  مجهول  ضلع  طول  يجد 

2باستخدام التشابه وتناسب األضالع.

8.1.11.3-9
التشابه بين  يحل مسائل تتضمن تطبيقات على 

3المثلثات القائمة.

النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن عالقات خاصة 

بارتفاعات ومتوسطات ومنصفات 

المثلث

1.1.12.3-9

المستقيمة  "القطعة  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

توازي  مثلث  في  ضلعين  منتصفي  بين  الواصلة 

الضلع الثالث وطولها نصف طوله".
3

2.1.12.3-9

قائم،  مثلث  "في  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
الزاوية  رأس  بين  الواصلة  المستقيمة  القطعة 
القائمة ومنتصف الوتر طولها نصف طول الوتر".

3

3.1.12.3-9

القائم  المثلث  "في  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

للزاوية   المقابل  الضلع  طول  الستيني،  الثالثيني 

°30 يساوي نصف طول الوتر".
2

4.1.12.3-9

المنصفة  "األعمدة  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

ألضالع المثلث تتقاطع في نقطة واحدة متساوية 

في بعدها عن رؤوسه".
2

5.1.12.3-9

زوايــا  "منصفات  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

في  متساوية  واحدة  نقطة  في  تتقاطع  المثلث 

بعدها عن أضالعه".
2

6.1.12.3-9
المثلث  "أعمدة  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2تتقاطع في نقطة واحدة".

7.1.12.3-9

المثلث  "متوسطات  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

متوسط   كّل  تقسم  واحــدة  نقطة  في  تتقاطع 

بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس".
2

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

االحتماالت9
يحلل نتائج التجارب العشوائية 

(الحوادث)

1.1.3.4-9
مشروطة،  (مستقلة،  الحوادث  أنواع  بين  يميز 

1منفصلة).

2.1.3.4-9

يجد احتمال الحوادث المنفصلة وغير المنفصلة 

2في تجربة عشوائية.
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10

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية
يبسط التعابير الجبرية الجذرية

1.1.10.1-10
في   32 ضع  (مثال:  التربيعية  الجذور  يبسط 

أبسط صورة.
2

2.1.10.1-10
يجمع ويطرح الجذور التربيعية (مثال: أوجد ناتج 

.( 20 6 5 4 5 3 5+ - +
2

2يضرب ويقسم الجذور التربيعية.3.1.10.1-10

4.1.10.1-1021
التبسيط  تتضمن  وحياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

والعمليات على الجذور.
2

المصفوفات
ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري  العمليات عليها

1.1.12.1-1021

وأعمدة)   (صفوف  مصفوفة  في  البيانات  ينظم 
مصفوفة:  في  اآلتية  المعلومات  رتب  (مثال: 
والسعودية  الصومال  من  ماعزًا  تاجر  يستورد 
بسعر 400 و350 درهًما على التوالي وأبقارًا من 
الصومال والسعودية بثمن 700 و800 درهم على 

التوالي.

1

2.1.12.1-10

حدد  (مثال:  ورتبتها  المصفوفة  مدخالت  يحدد 
.( 3 4 1

1 3 3

1 3 0

-

R

T

SSSSSSSS

V

X

WWWWWWWW

رتبة المصفوفة التالية:                 
1

3.1.12.1-1021
الوحدة  ومصفوفة  الصفرية  المصفوفة  يميز 

والمصفوفة المربعة.
1

1يكتب مصفوفة الوحدة من الرتبتين (2×2).4.1.12.1-10

1يذكر شروط تساوي المصفوفات.5.1.12.1-10

6.1.12.1-10
تساوي  حالة  في  المجهولة  العناصر  قيمة  يجد 

مصفوفتين.
2

1يجمع ويطرح مصفوفتين من الرتبة نفسها.7.1.12.1-10

1يضرب مصفوفة في عدد.8.1.12.1-10

9.1.12.1-10

بمصفوفة   (m×n) الرتبة  من  مصفوفة  يضرب 
ضرب  عملية  خواص  ويفهم   (n×k) الرتبة  من 

المصفوفات.
2

10.1.12.1-1021
المصفوفات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

والعمليات عليها.
3

2يجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة (2×2).11.1.12.1-10

12.1.12.1-10

بسيطـــة،  مصفوفيــــة  معـــادالت  يحـــل 
ويتحــقق مــــن الناتــــج باستخدام التكنولوجيا 

.(GeoGebra برنامج)
2

2يجد محدد مصفوفة من الرتبة (2×2).13.1.12.1-10

14.1.12.1-10
نظاًما من معادلتين خطيتين في متغيرين  يحل 

باستخدام قاعدة كريمر.
2
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األعداد المركبة 10

يدرك مفهوم العدد المركب ويعبر 

عنه ويجد مرافقه

1.1.13.1-10
حل  خــالل  من  المركب  العدد  مفهوم  ــدرك  ي

x 1 02 + = 2المعادلة: 

2.1.13.1-10z x iy= + 1يكتب العدد المركب على الصورة: 

3.1.13.1-10

يحدد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي (التمثيلي) 
للعدد المركب (مثال: العدد المركب 5i+3، الجزء 

الحقيقي =3 والجزء التخيلي =5).
1

4.1.13.1-10
العدد  مرافق  (مثال:  المركب  العدد  مرافق  يجد 

.(x-3i هو x+3i
2

يجري العمليات الحسابية على 

األعداد المركبة 

1.2.13.1-10
مــركبيـــن  عــــددين  ويطــــرح  يجمـــع 

.((2+6i) + (5 – 2i) = 7 +4i :مثـــال)1

2.2.13.1-10
مـــركبيــــن  عــــدديـــــــــــن  يضـــــــرب 

.(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i :2مثــــــال

3.2.13.1-10
يكتشف خواص عمليات الجمع والطرح والضرب 

2على األعداد المركبة.

2يقسم عدًدا مركًبا على آخر.4.2.13.1-10

مجال األنماط والجبر والدوال

10

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل نظام معادلة خطية وأخرى 

تربيعية ونسبية ونظام متباينات 

خطية

1.1.2.2-10

يحل جبريٍّا نظاًما من معادلتين إحداهما خطية 
واألخرى تربيعية مثال:

y x x y x20 50 12 10 8= - + =- -2 ,
2

2.1.2.2-10
يحل نظاًما من معادلتين إحداهما خطية واألخرى 

.(GeoGebra برنامج) 2تربيعية بيانيٍّا وباستخدام

3.1.2.2-10
بيانيٍّا  ويمثلها  متغيرين  في  خطية  متباينة  يحل 

.(GeoGebra برنامج) 2باستخدام

4.1.2.2-1021
بيانيٍّا  ويمثلها  خطية  متباينات  نظام  يحل 

.(GeoGebra برنامج) 3باستخدام

3يحل مسائل حياتية باستخدام البرمجة الخطية.5.1.2.2-10

6.1.2.2-10
(التربيعية)  الثانية  الدرجة  من  متباينات  يحل 

2جبريٍّا ويمثل مجموعة الحل على خط األعداد.

2يحل متباينات من الدرجة الثانية بيانيٍّا.7.1.2.2-10

8.1.2.2-10
من  متباينات  حل  تشمل  حياتية  مسائل  يحل 

2الدرجة الثانية.

9.1.2.2-10
يحل معادالت نسبية جبريٍّا وبيانيٍّا ويحل مسائل 

3حياتية عليها.

يميز المتطابقات المثلثية األساسية
1.2.2.2-10

يعــرف المتطـــــــــــابقة الفيثــــاغـــــوريــــة 
sin) ويستخدمها. cosx x 12 2+ = )2

tan ويستخدمها.2.2.2.2-10 cos
sin0 0
0= 2يعرف متطابقة الظل 
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10

البرهان الرياضي
يدرك مفهوم البرهان المباشر وغير 

المباشر

1يميز بين المتطابقة والمعادلة.1.1.3.2-10

1يميز مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر.2.1.3.2-10

2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها.3.1.3.2-10

4.1.3.2-10
المثلثية  المتطابقات  صحة  ويثبت  يبسط 

البسيطة.
2

5.1.3.2-10
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

3ويستخدمها في إثبات العالقة الجبرية.

الــــدواّل

يحدد سلوك ومجال ومدى كثيرات 

الحدود والدوال النسبية ويجري 

العمليات الحسابية األربعة عليها

1.1.4.2-10
الحدود)  كثيرة  (الدالة  الحدودية  الدالة  يميز 

ويجد مجالها ومداها.
1

2.1.4.2-10
يصف سلوك الدالة الحدودية (زوجية، فردية، غير 

ذلك).
3

3.1.4.2-10
التكنولوجيا  مستخدًما  حدودية  دالة  بيان  يرسم 

.(GeoGebra برنامج)
2

4.1.4.2-10
كثيرات  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

الحدود.
1

5.1.4.2-10
يقسم كثيرة حدود على أخرى باستخدام القسمة 

المطولة والتركيبية.
2

6.1.4.2-10
ويعّبر  العكسي  والتغير  الطردي  التغير  يميز 

عنهما جبريٍّا ويمثلهما بيانيٍّا.
2

3يحل مسائل على التغير الطردي والتغير العكسي.7.1.4.2-10

2يميز الدالة النسبية ويجد مجالها ومداها.8.1.4.2-10

9.1.4.2-10
التعابير  بأنواعها على  الحسابية  العمليات  يجري 

النسبية.
2

المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتتاليات الحسابية 

والهندسية ويجد الحد العام 

واألساس لكل منها ويحل تطبيقات 

حياتية عليها

1يميز المتتالية من أنماط عددية معطاة.1.1.5.2-10

2.1.5.2-10
يكتب أنماًطا عددية (متتالية حسابية) من قانون 

معطى.
1

1يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الحسابية.3.1.5.2-10

1يجد أساس المتتالية الحسابية.4.1.5.2-10

2يكتب الحد العام لمتتالية حسابية معطاة كنمط.5.1.5.2-10

2يجد متتالية حسابية ُعلم أساسها وأحد حدودها.6.1.5.2-10

7.1.5.2-10
يجد أساس متتالية حسابية بمعلومية الحد األول 

وحد آخر.
2

2يدخل أوساًطا حسابية بين حدين.8.1.5.2-10

9.1.5.2-10
المتتاليات  على  تطبيقية  حياتية  مسائل  يحل 

الحسابية.
3
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10

تابع/المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتتاليات الحسابية 

والهندسية ويجد الحد العام 

واألساس لكل منها ويحل تطبيقات 

حياتية عليها

10.1.5.2-10
أو  أو هندسية  المتتالية حسابية  كانت  إذا  يميز 

غير ذلك.
2

11.1.5.2-10
يكتب أنماًطا عددية (متتالية هندسية) من قانون 

معطى.
1

2يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الهندسية.12.1.5.2-10

1يجد أساس المتتالية الهندسية.13.1.5.2-10

14.1.5.2-10
المعطاة  الهندسية  للمتتالية  العام  الحد  يكتب 

كنمط.
2

15.1.5.2-10
أساسها  ُعلم  هندسية  متتالية  في  ما  ا  حدٍّ يجد 

وأحد حدودها.
2

16.1.5.2-10
يجد أساس متتالية هندسية بمعلومية الحد األول 

وحد آخر.
2

2يدخل أوساًطا هندسية بين حدين.17.1.5.2-10

3يحل مسائل حياتية على متتاليات هندسية.18.1.5.2-10

النسب المثلثية 

وحساب المثلثات

يعرف الزاوية الموجهة ويحول 

من القياس الستيني إلى الدائري 

ويستخدم دائرة الوحدة إليجاد 

النسب المثلثية للزوايا

1.1.6.2-10
دوران  زاوية  باعتبارها  الموجهة  الزاوية  يعرّف 

ويحدد اتجاه دورانها.
1

1يميز بين الزاوية الموجبة والزاوية السالبة.2.1.6.2-10

1يرسم الزاوية الموجهة في الوضع القياسي.3.1.6.2-10

4.1.6.2-10
إلى  الستيني  القياس  من  الزاوية  قياس  يحول 

الدائري وبالعكس.
1

5.1.6.2-10
يحدد العالقة بين طول القوس وطول نصف قطر 

الدائرة.
2

6.1.6.2-10
يميز الراديان باعتباره قياس الزاوية المركزية التي 

تحدد قوًسا طوله نصف قطر الدائرة.
1

7.1.6.2-10

يستخدم دائرة الوحدة في إيجاد النسب المثلثية 

لبعض الزوايا الخاصة والربعية (30، 45، 60، 90، 

.(360 ،270 ،180

2

8.1.6.2-10
األربعة  األرباع  في  لزوايا  المثلثية  النسب  يجد 

باستخدام الزوايا الخاصة.
2

9.1.6.2-10
على  باالعتماد  ومقلوباتها  المثلثية  النسب  يجد 

مثلث قائم الزاوية.
2

2يجد قياس الزاوية بمعلومية أحد نسبها المثلثية.10.1.6.2-10

11.1.6.2-10
يحدد إشارات النسب المثلثية في األرباع األربعة 

في النظام اإلحداثي.
2

12.1.6.2-10
يجد النسب المثلثية لزاوية باالعتماد على زاوية 

االسناد.
1
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تابع/النسب 

المثلثية وحساب 

المثلثات

يوظف العالقات بين الزوايا 

واألضالع والنسب المثلثية في حل 

المثلث القائم الزاوية ومسائل 

وتطبيقات حياتية

1.2.6.2-10
قائم  مثلث  حل  في  المثلثية  النسب  يوظف 

الزاوية.
2

2يحل تطبيقات حياتية على حل المثلث القائم.2.2.6.2-10

مجال الهندسة والقياس

10

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع

يستخدم المعادلة الجبرية للدائرة

1.1.2.3-10
يميز الدائرة كمحل هندسي لنقاط المستوى التي 

2تقع على مسافة معينة وثابتة من نقطة معينة.

2يكتب معادلة الدائرة بالصور المختلفة.2.1.2.3-10

3يحل مسائل حياتية باستخدام معادلة الدائرة.3.1.2.3-10

الدوائر
يجد مساحة القطاع الدائري 

والقطعة الدائرية

1.1.9.3-10

يجد مساحة قطعة دائرية أو قطاع دائري مثال: 

أوجد مساحة القطاع الدائري المظلل.

r m8=

%135

 
2

2.1.9.3-1021
يحل مسائل حياتية على مساحة قطعة دائرية أو 

3قطاع دائري.

النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يميز عالقات خاصة بالدائرة 

والمماسات ويستخدمها في حل 

المسائل

1.1.12.3-10
ليست  نقاط  ثالث  "كل  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة".

2.1.12.3-10
يجد قياس قوس من دائرة مستخدًما قياس الزاوية 

2المركزية التي تحصر هذا القوس بين ضلعيها.

3.1.12.3-10

يبرهن أن ”قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف 

قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس 

 wvu% الزاوية  قياس  مثال:  عليها  مسائل  ويحل 

Wيساوي...

%118
T

U

V

3

4.1.12.3-10
المحيطية  "الــزوايــا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2المشتركة في قوس تكون متطابقة".

5.1.12.3-10

المحيطية  الزاوية  "قياس  يحل مسائل مستخدًما 

°90" ويحل  تساوي  الدائرة  المرسومة على قطر 

مسائل عليها.
3
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10

تابع/النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يميز عالقات خاصة بالدائرة 

والمماسات ويستخدمها في حل 

المسائل

6.1.12.3-10
أي  قياسي  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 
زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري يساوي 

."180°
2

7.1.12.3-10
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المركزيتين متطابقتان".

8.1.12.3-10
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المحيطتين متطابقتان".

9.1.12.3-10
يحل مسائل مستخدًما: "القطر العمودي على وتر 

2دائرة ينصفه وينصف كًال من قوسيه".

10.1.12.3-10
المار  الدائرة  "قطر  مستخدًما:  مسائل  يحل 
2بمنتصف وتر فيها يكون عموديٍّا على هذا الوتر".

11.1.12.3-10
على  عمودي  "المماس  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2نصف قطر التماس".

12.1.12.3-10
يحل مسائل مستخدًما: "المستقيم عمودي على 
لهذه  يكون مماًسا  نهايته  دائرة عند  نصف قطر 

الدائرة".
2

13.1.12.3-10

المماسية  الزاوية  ”قياس  مستخدًما  مسائل  يحل 
على  المرسومة  المحيطية  الزاوية  قياس  يساوي 

وتر المماس في الجهة األخرى منه“.
3

14.1.12.3-10
المماستين  "القطعتين  مستخدًما  مسائل  يحل 
3للدائرة من نقطة خارجية عن الدائرة متطابقتان".

هندسة الفضاء

يستكشف مفهوم هندسة الفضاء 

وعالقة المستويات والمستقيمات 

في الفضاء

1.1.14.3-10
يصف المسميات: (النقطة، المستقيم، المستوى، 

1الفضاء).

2.1.14.3-10

يعرف المسلمات:
يمر ُمستقيم واحد في نقطتين ُمختلفتين.• 
يمر ُمستٍو واحد في ثالث نقاط ليست على • 

استقامة واحدة.
فإن •  ًمستٍو  في  ُمختلفتان  نقطتان  وقعت  إذا 

هذا  في  يقع  فيهما  يمر  الــذي  المستقيم 
المستوى.

ال •  األقل  على  نقطة  توجد  المستوى  كان  أيٍّا 
تنتمي إليه.

2

3.1.14.3-10

يحدد المستوى بعدة طرائق: بثالث نقاط ليست 
تقع  ال  ونقطة  بُمستقيم  واحدة،  استقامة  على 
بُمستقيمين  ُمتقاطعين،  بُمستقيمين  عليه، 

ُمتوازيين.

2

4.1.14.3-10
الفضاء:  في  للُمستقيمات  النسبية  األوضاع  ُيمّيز 

1ُمتقاطعة، ُمتوازية، ُمتخالفة.

5.1.14.3-10
ُيــوازي  وُمستٍو:  ُمستقيم  بين  العالقة  ُيحدد 
المستوى،  في  يقع  المستوى،  يقطع  المستوى، 

ُيعامد المستوى.
1

6.1.14.3-10
ُمتوازيين،  مستويين:  بين  العالقة  ُيــحــدد 

ُمتقاطعين، ُمتعامدين.
1
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تابع/هندسة 

الفضاء

يستكشف مفهوم هندسة الفضاء 

وعالقة المستويات والمستقيمات 

في الفضاء

2ُيمّيز الزاوية الزوجية بين مستويين ويجد قياسها.7.1.14.3-10

8.1.14.3-10
هندسة  تتضمن  بسيطة  تطبيقية  مسائل  يحل 

الفضاء.
3

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

10
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يحسب مقاييس التشتت ويفسر 

دالالتها في مواقف حياتية

1.1.2.4-10

يجد المدى والمدى البين أرباعي لمجموعة من 

أو   (Excel (برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  البيانات 

.(GeoGebra برنامج)
1

2.1.2.4-10

والتباين  المعياري  االنــحــراف  ويفسر  يجد 

(برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  بيانات  لمجموعة 

أوجد  (مثال:   (GeoGebra (برنامج  أو   (Excel

القيم  لمجموعة  والتباين  المعياري  االنحراف 

التالية يدويٍّا وباستخدام اآللة الحاسبة 4، 6، 7، 8، 

.(14 ،5 ،9 ،10

1

3.1.2.4-10
التشتت  المقياس األنسب من مقاييس  يستخدم 

في سياق معطى.
2

2يجد المئينات واألربعيات لمجموعة بيانات.4.1.2.4-10

5.1.2.4-10
ذي  الصندوق  باستخدام  األربــعــيــات  يمثل 

العارضين.
2

6.1.2.4-10

يستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

للمقارنة بين مجموعتين من البيانات الغير مبوبة 

في جداول.
2
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األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية
يبسط التعابير الجبرية الجذرية

1.1.10.1-10A
في   32 ضع  (مثال:  التربيعية  الجذور  يبسط 

أبسط صورة).
2

2.1.10.1-10A
يجمع ويطرح الجذور التربيعية مثال: أوجد ناتج:

20 6 5 4 5 3 5+ - +
2

3.1.10.1-10A.2يضرب و يقسم الجذور التربيعية

4.1.10.1-10A
التبسيط  تتضمن  وحياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

3والعمليات على الجذور.

المصفوفات
ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري  العمليات عليها

1.1.12.1-10A

وأعمدة)  (صفوف  مصفوفة  في  البيانات  ينظم 
مصفوفة:  في  اآلتية  المعلومات  رتب  (مثال: 
والسعودية  الصومال  من  ماعزًا  تاجر  يستورد 
بسعر 400 و350 درهًما على التوالي وأبقارًا من 
الصومال والسعودية بثمن 700 و800 درهم على 

التوالي.

1

2.1.12.1-10A

حدد  مثال:  ورتبتها  المصفوفة  مدخالت  يحدد 
3رتبة المصفوفة التالية: 4 1

1 3 3

1 3 0

-

R

T

SSSSSSSS

V

X

WWWWWWWW
1

3.1.12.1-10A
الوحدة  ومصفوفة  الصفرية  المصفوفة  يميز 

1والمصفوفة المربعة.

4.1.12.1-10A.3×31يكتب مصفوفة الوحدة من الرتبتين 2×2 و

5.1.12.1-10A.1يعرف شروط تساوي المصفوفات

6.1.12.1-10A
تساوي  حالة  في  المجهولة  العناصر  قيمة  يجد 

2مصفوفتين.

7.1.12.1-10A.1يجمع ويطرح مصفوفتين من الرتبة نفسها

8.1.12.1-10A.1يضرب مصفوفة في عدد

9.1.12.1-10A

بمصفوفة   (m×n) الرتبة  من  مصفوفة  يضرب 
ضرب  عملية  خواص  ويفهم   (n×k) الرتبة  من 

المصفوفات.
2

10.1.12.1-10A
المصفوفات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3والعمليات عليها.

11.1.12.1-10A.2×2 2يجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة

12.1.12.1-10A

بسيطـــــة،  مصفوفيــــــة  معــــادالت  يحــــل 
ويتحـــقق مــــن النــــاتج باستخدام التكنولوجيا 

.(GeoGebra برنامج)
2

13.1.12.1-10A
والرتبة   (2×2) الرتبة  من  مصفوفة  محدد  يجد 

.(3×3)
2
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10A

تابع/المصفوفات
ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري العمليات عليها

14.1.12.1-10A
في   (3×3) الرتبة  من  مصفوفة  محدد  يستخدم 

إيجاد مساحة المثلث.
3

15.1.12.1-10A

نظاًما من معادلتين خطيتين في متغيرين  يحل 

ثالث  في  خطية  معادالت  ثــالث  من  ونظاًما 

متغيرات باستخدام قاعدة كريمر.
3

16.1.12.1-10A.3يستعمل المصفوفات إلجراء التحويالت الهندسية

األعداد المركبة

يدرك مفهوم العدد المركب 

ويعبر عنه ويجد مرافقه

1.1.13.1-10A
حل  خــالل  من  المركب  العدد  مفهوم  ــدرك  ي

x 1 02 + = المعادلة: 
2

2.1.13.1-10Az x iy= + 1يكتب العدد المركب على الصورة 

3.1.13.1-10A

يحدد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي (التمثيلي) 

للعدد المركب (مثال: العدد المركب 5i+3، الجزء 

الحقيقي =3 والجزء التخيلي =5).
1

4.1.13.1-10A
(مثــال:  المركب  العــــدد  مرافـــق  يجــــد 

.(x-3i هو x+3i مرافق العدد
2

يجري العمليات الحسابية على 

األعداد المركبة و يحل معادالت 

بسيطة في حقل األعداد المركبة

1.2.13.1-10A
مـــركبيـــن  عــدديـــن  ويطــــرح  يجمــــع 

(2+6i) + (5 – 2i) = 7 +4i :مثـــال
1

2.2.13.1-10A
يضــــرب عـــدديـــــن مــــركبيــــــن مثـــــال:  

(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i2

3.2.13.1-10A
يكتشف خواص عمليات الجمع والطرح والضرب 

على األعداد المركبة.
2

4.2.13.1-10A.2يقسم عدًدا مركًبا على آخر

5.2.13.1-10A
في  الثانية  الدرجة  من  بسيطة  معادالت  يحل 

3مجموعة األعداد المركبة.

مجال األنماط والجبر والدوال

10A

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل نظام معادلة خطية وأخرى 

تربيعية ونظام متباينات خطية

1.1.2.2-10A

يحل جبريٍّا نظاًما من معادلتين إحداهما خطية 

واألخرى تربيعية مثال: 
y x x y x20 50 12 10 8= - + =- -2 ,

2

2.1.2.2-10A
يحل نظاًما من معادلتين إحداهما خطية واألخرى 

.(GeoGebra برنامج) تربيعية بيانيٍّا وباستخدام
2

3.1.2.2-10A
بيانيٍّا  ويمثلها  متغيرين  في  خطية  متباينة  يحل 

.(GeoGebra برنامج) باستخدام
2

4.1.2.2-10A21
بيانيٍّا  ويمثلها  خطية  متباينات  نظام  يحل 

.(GeoGebra برنامج) باستخدام
3

5.1.2.2-10A.3يحل مسائل حياتية باستخدام البرمجة الخطية

6.1.2.2-10A
(التربيعية)  الثانية  الدرجة  من  متباينات  يحل 

جبريٍّا ويمثل مجموعة الحل على خط األعداد.
2
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10A

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل نظام معادلة خطية وأخرى 

تربيعية ونظام متباينات خطية

7.1.2.2-10A.2يحل متباينات من الدرجة الثانية بيانيٍّا

8.1.2.2-10A
من  متباينات  حل  تشمل  حياتية  مسائل  يحل 

الدرجة الثانية.
2

9.1.2.2-10A.2يحل معادالت ومتباينات نسبية جبريٍّا وبيانيٍّا

يميز المتطابقات المثلثية 

األساسية

1.2.2.2-10A
x)  ويستخدمها. يعرف المتطابقة الفيثاغورية (
sin cosx x 12 2+ =

2

2.2.2.2-10A.ويستخدمها tan cos
sin0 0
0= 2يعرف متطابقة الظل 

البرهان الرياضي
يدرك مفهوم البرهان المباشر 

وغير المباشر

1.1.3.2-10A.1يميز بين المتطابقة والمعادلة

2.1.3.2-10A.1يميز مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر

3.1.3.2-10A.2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها

4.1.3.2-10A
يبسط ويثبت صحة المتطابقات المثلثية البسيطة 

والمركبة.
2

5.1.3.2-10A
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

3ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.

الــــدواّل

يحدد سلوك ومجال ومدى 

كثيرات الحدود والدوال النسبية 

ويجري العمليات الحسابية 

األربعة عليها

1.1.4.2-10A
الحدود)  كثيرة  (الدالة  الحدودية  الدالة  يميز 

ويجد مجالها ومداها.
1

2.1.4.2-10A
يصف سلوك الدالة الحدودية (زوجية، فردية، غير 

ذلك).
3

3.1.4.2-10A
التكنولوجيا  مستخدًما  حدودية  دالة  بيان  يرسم 

.(GeoGebra برنامج)2

4.1.4.2-10A
كثيرات  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

1الحدود.

5.1.4.2-10A
يقسم كثيرة حدود على أخرى باستخدام القسمة 

المطولة والتركيبية.
2

6.1.4.2-10A
يستخدم نظريتي الباقي والعوامل في تحليل دالة 

2كثيرة حدود.

7.1.4.2-10A.2يجد أصفار دالة حدودية

8.1.4.2-10A
ويعّبر  العكسي  والتغير  الطردي  التغير  يميز 

2عنهما جبريٍّا ويمثلهما بيانيٍّا.

9.1.4.2-10A.3يحل مسائل على التغير الطردي والتغير العكسي

10.1.4.2-10A.2يميز الدالة النسبية ويجد مجالها ومداها

11.1.4.2-10A
التعابير  بأنواعها على  الحسابية  العمليات  يجري 

2النسبية.
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10A

المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتتاليات الحسابية 

والهندسية ويجد الحد العام 

واألساس لكل منها ويحل 

تطبيقات حياتية عليها

1.1.5.2-10A.1يميز المتتالية من أنماط عددية معطاة

2.1.5.2-10A
يكتب أنماًطا عددية (متتالية حسابية) من قانون 

1معطى.

3.1.5.2-10A.1يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الحسابية

4.1.5.2-10A.1يجد أساس المتتالية الحسابية

5.1.5.2-10A.2يكتب الحد العام لمتتالية حسابية معطاة كنمط

6.1.5.2-10A.2يجد متتالية حسابية ُعلم أساسها وأحد حدودها

7.1.5.2-10A
يجد أساس متتالية حسابية بمعلومية الحد األول 

2وحد آخر.

8.1.5.2-10A.2يدخل أوساًطا حسابية بين حدين

9.1.5.2-10A
المتتاليات  على  تطبيقية  حياتية  مسائل  يحل 

الحسابية.
3

10.1.5.2-10A
أو  أو هندسية  المتتالية حسابية  كانت  إذا  يميز 

2غير ذلك.

11.1.5.2-10A
يكتب أنماًطا عددية (متتالية هندسية) من قانون 

1معطى.

12.1.5.2-10A.2يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الهندسية

13.1.5.2-10A.1يجد أساس المتتالية الهندسية

14.1.5.2-10A
المعطاة  الهندسية  للمتتالية  العام  الحد  يكتب 

كنمط.
2

15.1.5.2-10A
أساسها  ُعلم  هندسية  متتالية  في  ما  حًدا  يجد 

وأحد حدودها.
2

16.1.5.2-10A
يجد أساس متتالية هندسية بمعلومية الحد األول 

2وحد آخر.

17.1.5.2-10A.2يدخل أوساًطا هندسية بين حدين

18.1.5.2-10A.3يحل مسائل حياتية على متتاليات هندسية

النسب المثلثية 

وحساب المثلثات

يعرف الزاوية الموجهة ويحول 

من القياس الستيني إلى الدائري 

ويستخدم دائرة الوحدة إليجاد 

النسب المثلثية للزوايا

1.1.6.2-10A
دوران  زاوية  باعتبارها  الموجهة  الزاوية  يعرّف 

1ويحدد اتجاه دورانها.

2.1.6.2-10A.1يميز بين الزاوية الموجبة والزاوية السالبة

3.1.6.2-10A.1يرسم الزاوية الموجهة في الوضع القياسي

4.1.6.2-10A
إلى  الستيني  القياس  من  الزاوية  قياس  يحول 

1الدائري وبالعكس.
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10A

تابع/النسب 

المثلثية وحساب 

المثلثات

يعرف الزاوية الموجهة ويحول 

من القياس الستيني إلى الدائري 

ويستخدم دائرة الوحدة إليجاد 

النسب المثلثية للزوايا

5.1.6.2-10A
قطر  نصف  وطول  القوس  طول  بين  العالقة  يحدد 

2الدائرة.

6.1.6.2-10A
التي  المركزية  الزاوية  قياس  باعتباره  الراديان  يميز 

1تحدد قوًسا طوله نصف قطر الدائرة.

7.1.6.2-10A

المثلثية  النسب  إيجاد  في  الوحدة  دائرة  يستخدم 
 ،90  ،60  ،45  ،30) والربعية  الخاصة  الزوايا  لبعض 

.(360 ،270 ،180
2

8.1.6.2-10A
األربعة  ــاع  األرب في  لزوايا  المثلثية  النسب  يجد 

2باستخدام الزوايا الخاصة.

9.1.6.2-10A
يجد النسب المثلثية ومقلوباتها باالعتماد على مثلث 

2قائم الزاوية.

10.1.6.2-10A.2يجد قياس الزاوية بمعلومية أحد نسبها المثلثية

11.1.6.2-10A
يحدد إشارات النسب المثلثية ومقلوباتها في األرباع 

2األربعة في النظام اإلحداثي.

12.1.6.2-10A
زاوية  على  باالعتماد  لزاوية  المثلثية  النسب  يجد 

1االسناد.

يوظف العالقات بين الزوايا 

واألضالع والنسب المثلثية في 

حل المثلث القائم الزاوية 

ومسائل وتطبيقات حياتية

1.2.6.2-10A.2يوظف النسب المثلثية في حل مثلث قائم الزاوية

2.2.6.2-10A
جيب  أو  الجيب  قانوني  أحد  باستخدام  مثلًثا  يحل 

2التمام ويوظفهما في حل مسائل حياتية.

3.2.6.2-10A.2يجد مساحة المثلث باستخدام صيغة هيرون

4.2.6.2-10A
المثلثية  النسب  باستخدام  المثلث  مساحة  يجد 

2بمعلومية ضلعين وزاوية محصورة.

مجال الهندسة والقياس

10A

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع

يستخدم المعادلة الجبرية 

للدائرة

1.1.2.3-10A
التي  المستوى  لنقاط  هندسي  كمحل  الدائرة  يميز 

2تقع على مسافة معينة وثابتة من نقطة معينة.

2.1.2.3-10A.2يكتب معادلة الدائرة بالصور المختلفة

3.1.2.3-10A.2يكتب معادلة مماس دائرة عند نقطة من نقاطها

4.1.2.3-10A.3يحل مسائل حياتية باستخدام معادلة الدائرة

الدوائر
يجد مساحة القطاع الدائري 

والقطعة الدائرية

1.1.9.3-10A

يجد مساحة قطعة دائرية أو قطاع دائري مثال: أوجد 
مساحة القطاع الدائري المظلل

r m8=

%135

2

2.1.9.3-10A
يجد قياس الزاوية المركزية أو طول القوس إذا علم 

2مساحة القطاع أو القطعة الدائرية.

 3.1.9.3-10A
أو  دائرية  قطعة  مساحة  على  حياتية  مسائل  يحل 

2قطاع دائري.

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

Math_V2_F1_T126.indd   105Math_V2_F1_T126.indd   105 5/14/15   11:01 AM5/14/15   11:01 AM



106
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مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10A

النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن عالقات خاصة 

بالدائرة والمماسات

1.1.12.3-10A
ليست  نقاط  ثالث  "كل  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة".

2.1.12.3-10A

األعمدة  تقاطع  "نقطة  مستخدًما:  مسائل  يحل 
المنصفة ألضالع المثلث هي مركز للدائرة المارة 

برؤوسه".
2

3.1.12.3-10A
يجد قياس قوس من دائرة مستخدًما قياس الزاوية 

2المركزية التي تحصر هذا القوس بين ضلعيها.

  4.1.12.3-10A

يساوي  المحيطية  الزاوية  "قياس  أن  يبرهن 
نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في 
الزاوية    القوس" ويحل مسائل عليها مثال: قياس 

%wvuيساوي:
W

%118
T

U

V

3

5.1.12.3-10A
المحيطية  "الــزوايــا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2المشتركة في قوس تكون متطابقة".

6.1.12.3-10A
يبرهن أن "قياس الزاوية المحيطية المرسومة على 

3قطر الدائرة تساوي °90" ويحل مسائل عليها.

7.1.12.3-10A

أي  قياسي  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 
زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري يساوي 

."180°
2

8.1.12.3-10A
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المركزيتين متطابقتان".

9.1.12.3-10A
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المحيطتين متطابقتان".

10.1.12.3-10A
يحل مسائل مستخدًما: "القطر العمودي على وتر 

2دائرة ينصفه وينصف كًال من قوسيه".

11.1.12.3-10A
المار  الدائرة  "قطر  مستخدًما:  مسائل  يحل 
2بمنتصف وتر فيها يكون عموديٍّا على هذا الوتر".

12.1.12.3-10A
على  عمودي  "المماس  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2نصف قطر التماس".

13.1.12.3-10A

يحل مسائل مستخدًما: "المستقيم عمودي على 
لهذه  يكون مماًسا  نهايته  دائرة عند  نصف قطر 

الدائرة".
2

14.1.12.3-10A

يبرهن أن "قياس الزاوية المماسية يساوي قياس 
الزاوية المحيطية المرسومة على وتر المماس في 

الجهة األخرى منه" ويحل مسائل عليها.
3
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تابع/مجال الهندسة والقياس
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10A

تابع/النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن عالقات خاصة 

بالدائرة والمماسات

15.1.12.3-10A
من  للدائرة  المماستين  "القطعتين  أن  يبرهن 
ويحل  متطابقتان"  الدائرة  عن  خارجية  نقطة 

مسائل عليها.
3

16.1.12.3-10A
عن  بطليموس  "مبرهنة  مستخدًما:  مسائل  يحل 
العالقة بين أقطار الشكل الرباعي الدائري وأضالع 

الشكل".
3

هندسة الفضاء

يستكشف مفهوم هندسة الفضاء 

وعالقة المستوىات والمستقيمات  

في الفضاء

1.1.14.3-10A
المستوى،  (النقطة،المستقيم،  المسميات:  يصف 

1الفضاء).

2.1.14.3-10A

يعرف المسلمات:
يمر ُمستقيم واحد في نقطتين ُمختلفتين.• 
يمر ُمستٍو واحد في ثالث نقاط ليست على • 

استقامة واحدة.
فإن •  مستٍو  في  ُمختلفتان  نقطتان  وقعت  إذا 

هذا  في  يقع  فيهما  يمر  الــذي  المستقيم 
المستوى.

ال •  األقل  على  نقطة  توجد  المستوى  كان  أيٍّا 
تنتمي إليه.

2

3.1.14.3-10A

يحدد المستوى بعدة طرائق: بثالث نقاط ليست 
تقع  ال  ونقطة  بُمستقيم  واحدة،  استقامة  على 
بُمستقيمين  ُمتقاطعين،  بُمستقيمين  عليه، 

ُمتوازيين.

2

4.1.14.3-10A
الفضاء:  في  للُمستقيمات  النسبية  األوضاع  ُيمّيز 

1ُمتقاطعة، ُمتوازية، ُمتخالفة.

5.1.14.3-10A
ُيــوازي  وُمستٍو:  ُمستقيم  بين  العالقة  ُيحدد 
المستوى،  في  يقع  المستوى،  يقطع  المستوى، 

ُيعامد المستوى.
1

6.1.14.3-10A
ُمتوازيين،  مستويين:  بين  العالقة  ُيــحــدد 

1ُمتقاطعين، ُمتعامدين.

7.1.14.3-10A.2ُيمّيز الزاوية الزوجية بين مستويين ويجد قياسها

8.1.14.3-10A.3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

10A
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يحسب مقاييس التشتت ويفسر 

دالالتها في مواقف حياتية

1.1.2.4-10A
يجد المدى والمدى البين أرباعي لمجموعة من 
أو   (Excel (برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  البيانات 

.(GeoGebra برنامج)
1

2.1.2.4-10A

والتباين  المعياري  االنــحــراف  ويفسر  يجد 
(برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  بيانات  لمجموعة 
أوجد  (مثال:   (GeoGebra (برنامج  أو   (Excel
القيم  لمجموعة  والتباين  المعياري  االنحراف 
التالية يدويٍّا وباستخدام اآللة الحاسبة 4، 6، 7، 8، 

.(14 ،5 ،9 ،10

1
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مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10A

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يحسب مقاييس التشتت ويفسر 

دالالتها في مواقف حياتية

3.1.2.4-10A
التشتت  المقياس األنسب من مقاييس  يستخدم 

2في سياق معطى.

4.1.2.4-10A.2يجد المئينات واألربعيات لمجموعة بيانات

5.1.2.4-10A
ذي  الصندوق  باستخدام  األربــعــيــات  يمثل 

2العارضين.

6.1.2.4-10A
يستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

2للمقارنة بين مجموعتين من البيانات.
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مجال األعداد والعمليات 

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

األعداد المركبة11

يدرك مفهوم العدد المركب في 

الصورة القطبية ويحول العدد 

المركب من صورة إلى أخرى 

ويعينه في المستوى اإلحداثي

1.1.13.1-11
يكتب العدد المركب على الصورة القطبية.

cos sinr iz i i= +^ h2

2.1.13.1-11
يعين السعة والمقياس في الصورة القطبية للعدد 

2المركب.

2يحول العدد المركب من صورة إلى أخرى.3.1.13.1-11

يحل معادالت بسيطة في حقل 

األعداد المركبة
1.2.13.1-11

في  الثانية  الدرجة  من  بسيطة  معادالت  يحل 
3مجموعة األعداد المركبة.

مجال األنماط والجبر والدوال

11

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل معادالت ومتباينات تشمل 

المطلق

1.1.2.2-11
يستخدم خواص قيمة المطلق في حل معادالت 

2تحوي المطلق.

2.1.2.2-11
يستخدم خواص قيمة المطلق في حل متباينات 

2تحوي المطلق.

يحل المعادالت األسية 

واللوغاريتمية

1.2.2.2-11
تحتوي  معادالت  ليحل  اللوغاريتميات  يستخدم 

2على الجذور والقوى.

2.2.2.2-11

األسية  المعادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 
(مثال:  األسي)  والنمو  (التراجع  واللوغاريتمية 
هذا  شكل  وقد  ما،  منتج  الشركات  إحدى  تبيع 
المنتج انتعاًشا كبيرًا فزادت مبيعاته %20 سنويٍّا، 
المنتج هذا  30000 قطعة من هذا  بيع  تم  فإذا 
العام، أوجد ما سوف تكون عليه المبيعات بعد 

سنتين؟

3

يحل معادالت مثلثية
1.3.2.2-11

وبيانيٍّا  جبريٍّا  بسيطة  مثلثية  معادالت  يحل 
2باستخدام التكنولوجيا.

2.3.2.2-11
مثلثية  معادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 

3بسيطة.

البرهان الرياضي
يدرك مفهوم البرهان المباشر 

وغير المباشر واالستقراء الرياضي

2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها.1.1.3.2-11

2.1.3.2-11
صحة  إثبات  في  الرياضي  االستقراء  يستخدم 

2متطابقات جبرية.

3.1.3.2-11
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

2ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.

الدوال

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

(مطلقة، صحيحة، جذرية، 

متفرعة، نسبية) ويحل تطبيقاتها

1يحدد مجال ومدى دالة المطلق.1.1.4.2-11

2.1.4.2-11
التحويالت  ويحدد  بيانيٍّا  المطلق  دالــة  يمثل 

1الهندسية عليها.

3.1.4.2-11
مجالها  ويحدد  بيانيٍّا  الجذرية  ــدوال  ال يمثل 

1ومداها.

4.1.4.2-11
الصحيح  دالة  فيها  بما  المتفرعة  الدوال  يمثل 

بيانيٍّا.
1
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11

تابع/الدوال

يجد معكوس دالة ويحل 

تطبيقات عليها

1.2.4.2-11
كانت  إن  وُيحدد  لدالة  العكسية  العالقة  ُيمّيز 

دالة.
2

1ُينشئ الرسم البياني للدالة العكسية لدالة ُمعّينة.2.2.4.2-11

3.2.4.2-11
باستخدام  ُمعّينة  لدالة  العكسية  الدالة  يكتب 

العمليات العكسية (دالة خطية، دالة تربيعية).
2

3يحل مسائل باستخدام الدالة العكسية.4.2.4.2-11

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

األسية واللوغاريتمية ويحل 

تطبيقاتها

1.3.4.2-11
وباستخدام  بيانيٍّا  ويرسمها  األسية  الدالة  يعرف 
التكنولوجيا (GeoGebra) ويحدد مجالها ومداها.

2

2.3.4.2-11
لدالة  عكسية  كدالة  اللوغاريتمية  الدالة  ُيمّيز 

أسية.
1

3.3.4.2-11

بيانيٍّا  ويرسمها  اللوغاريتمية  الدالة  يعرف 
ويحدد   (GeoGebra) التكنولوجيا  وباستخدام 

مجالها ومداها.
2

2يعرف ويطبق قوانين اللوغاريتمات واألسس.4.3.4.2-11

5.3.4.2-11
لكتابة دوال  e ويستخدمه  النيبري  العدد  يعرف 

أسية ُتمثل حاالت من الحياة اليومية.
1

6.3.4.2-11
األسية  الــدوال  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

واللوغاريتمية.
3

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

المثلثية ويجري التحويالت 

الهندسية عليها ويحل تطبيقاتها

1.4.4.2-11
والسعة  المدى  ويجد  المثلثية  ــدوال  ال يميز 

والدورة لكل منها.
1

2.4.4.2-11

بيانيٍّا وباستخدام  المثلثية األساسية  الدوال  يمثل 
برنامج رسم الدوال (GeoGebra) ويصف سلوك 

منحنياتها ويجري عليها التحويالت الهندسية.
2

3.4.4.2-11

من  وكل  الجيبية  ــدوال  ال بين  العالقة  يصف 
أو  التمدد  باستخدام  التمام  وجيب  الجيب  دالة 

االنكماش األفقي والرأسي واإلزاحة.
2

3يحل مسائل حياتية تتضمن الدوال المثلثية.4.4.4.2-11

المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتسلسالت الحسابية 

والهندسية ويجد حدها العام 

ومجموع حدودها ويحل 

تطبيقات حياتية عليها

1يميز بين المتتالية والمتسلسلة.1.1.5.2-11

2يكون متسلسلة حسابية من متتالية حسابية.2.1.5.2-11

2يكون متسلسلة هندسية من متتالية هندسية.3.1.5.2-11

2يجد الحد العام لمتسلسلة حسابية.4.1.5.2-11

1يجد مجموع حدود متسلسلة حسابية.5.1.5.2-11

1يجد مجموع حدود متسلسلة هندسية.6.1.5.2-11

2يجد الحد العام للمتسلسالت الهندسية.7.1.5.2-11

8.1.5.2-11
يحل مسائل حياتية تطبيقية تتضمن متسلسالت 

حسابية وهندسية.
3
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الرياضيات المالية11
يفهم نظام المصارف اإلسالمية 

(المرابحة، البيع، الشراء)

1.1.7.2-11
من  سلعة  على  المرابحة  قيمة  ويحسب  يميز 

1خالل المعامالت المصرفية.

درهم2.1.7.2-11
إماراتي

المضافة  والقيمة  والــربــح  التكلفة  يحسب 

1والمصروفات.

مجال الهندسة والقياس

11

المتجهات

يعرّف المتجهات ويجري 

العمليات الحسابية والهندسية 

عليها ويحسب الزاوية بين 

متجهين ويجد الضرب القياسي 

لمتجهين

1.1.13.3-11
متجه  القياسية،  الكمية  المتجهة،  الكمية  يعرف 

1الوحدة، الضرب القياسي لمتجهين.

2.1.13.3-11
على  والطرح  الجمع  عمليات  هندسيٍّا  يجري 

2المتجهات.

3.1.13.3-11
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجرى 

3وضرب متجه بعدد حقيقي.

3يجد الضرب القياسي لمتجهين.4.1.13.3-11

3يحسب الزاوية بين متجهين.5.1.13.3-11

يكتب المتجهات باالعتماد على 

متجه الوحدة
2يعرّف متجه الوحدة في المستوى والفضاء.1.2.13.3-11

هندسة الفضاء

يرسم ويجد طول المساقط ويجد 

معادلة المستقيم ويحل مسائل 

تطبيقية في هندسة الفضاء

1.1.14.3-11

والمستقيم  النقطة  من  لكل  مساقط  يرسم 

للمستوى  والموازي  المستوى  على  العمودي 

والمستقيم المائل.
2

2يجد طول المسقط.2.1.14.3-11

3يعرف بعض مبرهنات الفضاء ويوظفها.3.1.14.3-11

2يجد معادلة مستقيم في الفضاء.4.1.14.3-11

2يجد المسافة بين نقطة ومستوى.5.1.14.3-11

3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء.6.1.14.3-11

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

11
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يجد ويطبق معامل االرتباط 

لمجموعتين من البيانات

1.1.2.4-11
شكل  من  متغيرين  بين  االرتباط  نوع  يحدد 

2االنتشار ويقدر قيمته.

2.1.2.4-11
البيانات  من  لمجموعتين  االرتباط  معامل  يجد 

1باستخدام قاعدة بيرسون.

3.1.2.4-11
في  القرار  اتخاذ  في  االرتباط  معامل  يستخدم 

3تطبيقات حياتية.

يجد ويطبق القيمة المعيارية
2يعرف خصائص التوزيع الطبيعي 1.2.2.4-11

1يجد القيمة المعيارية لمجموعة من البيانات.2.2.2.4-11
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11

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يجد ويطبق القيمة المعيارية
3.2.2.4-11

من  لمجموعة  المعيارية  القيمة  ويطبق  يفسر 

البيانات.
2

4.2.2.4-11
التوزيع  منحنى  باستخدام  حياتية  مسائل  يحل 

الطبيعي.
3

يجد ويطبق معادلة االنحدار

1.3.2.4-11
يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين 

جبريا وباستخدام التكنولوجيا.
1

2.3.2.4-11
ويجد  التنبؤ  في  االنحدار  معادلة خط  يستخدم 

خطأ التنبؤ.
2

3.3.2.4-11

أو  (خطية  عالقة  يمثل  رياضيٍّا  نموذًجا  يجد 

باستخدام  متغيرين  بين  أسية)  أو  تربيعية 

.(GeoGebra برنامج) التكنولوجيا
2

االحتماالت

يميز االحتمال النظري واالحتمال 

االختباري (التجريبي) لحدث 

ويجده

1.1.3.4-11
االختباري  واالحتمال  النظري  االحتمال  يجد 

(التجريبي) لتحقق حدث.
2

1ُيمّيز الحدث الُمتمم ويجد احتماله.2.1.3.4-11

يجد احتمال الحوادث المستقلة 

والمشروطة والمتنافية واالحتمال 

الهندسي ويطبقها في مسائل 

حياتية

1.2.3.4-11
تجربة  في  المستقلة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

2يجد احتمال الحوادث المتنافية والغير متنافية.2.2.3.4-11

2يجد االحتمال الهندسي لتجربة عشوائية.3.2.3.4-11

4.2.3.4-11
تجربة  في  المشروطة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

5.2.3.4-1121

على  بسيطة  حياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

االحتمال المستقل واالحتمال المتنافي والمشروط 

والهندسي.
3

مبدأ العّد
يطبق مبدأ العّد والتباديل 

والتوافيق

1يعرّف مفهوم مبدأ العّد.1.1.4.4-11

2.1.4.4-11
يستخدم مبدأ العد والتباديل والتوافيق في إيجاد 

عدد الطرائق الممكنة لعمل ما.
2

3.1.4.4-11
النواتج  توضيح  في  البيانية  الشجرة  يستخدم 

الممكنة لتجربة عشوائية.
1

1يميز بين مفهومي التباديل والتوافيق.4.1.4.4-11

2يحل مسائل باستخدام التباديل والتوافيق.5.1.4.4-11

مجال األعداد والعمليات

11Aاألعداد المركبة

يدرك مفهوم العدد المركب في 

الصورة القطبية ويحول العدد 

المركب من صورة إلى أخرى 

ويعينه في المستوى اإلحداثي

1.1.13.1-11A
يكتب العدد المركب على الصورة  القطبية

cos sinr iz i i= +^ h
2

2.1.13.1-11A
يعرف صيغة أويلر ويستخدمها

cos sine ii i i= +i
2
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11Aاألعداد المركبة

يدرك مفهوم العدد المركب في 

الصورة القطبية ويحول العدد 

المركب من صورة إلى أخرى 

ويعينه في المستوى اإلحداثي

3.1.13.1-11A
يعين السعة والمقياس في الصورة القطبية للعدد 

2المركب.

4.1.13.1-11A.2يحول العدد المركب من صورة إلى أخرى

يحل معادالت في حقل األعداد 

المركبة ويجد الجذور التكعيبية 

للعدد واحد

1.2.13.1-11A
يعرف مبرهنة ديموافر ويستخدمها ليكتب القوة 

1النونية (nth) لألعداد المركبة.

2.2.13.1-11A.2يحل مسائل تطبيقية على مبرهنة ديموافر

3.2.13.1-11A
في  والثالثة  الثانية  الدرجة  من  معادالت  يحل 

3مجموعة األعداد المركبة.

4.2.13.1-11A, ,w w1 2^ h 2يجد الجذور التكعيبية للعدد واحد

5.2.13.1-11A.1 2يعرف خواص الجذور التكعيبية للعدد

مجال األنماط والجبر والدوال

11A

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل معادالت ومتباينات تشمل 

المطلق

1.1.2.2-11A
يستخدم خواص قيمة المطلق في حل معادالت 

2تحوي المطلق.

2.1.2.2-11A
يستخدم خواص قيمة المطلق في حل متباينات 

2تحوي المطلق.

يحل المعادالت األسية 

واللوغاريتمية والجذرية

1.2.2.2-11A
الصورة  في  ويكتبها  الجذرية  التعابير  يميز 

2األبسط.

2.2.2.2-11A.2يحل معادالت جذرية جبريٍّا وبيانيٍّا

3.2.2.2-11A
تحتوي  معادالت  ليحل  اللوغاريتميات  يستخدم 

2على الجذور والقوى.

4.2.2.2-11A

األسية  المعادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 
(التراجع والنمو األسي)  واللوغاريتمية والجذرية 
(مثال: تبيع إحدى الشركات منتج ما، وقد شكل 
  20% مبيعاته  فزادت  كبيرًا  انتعاًشا  المنتج  هذا 
سنويٍّا، فإذا تم بيع 30000 قطعة من هذا المنتج 
هذا العام، أوجد ما سوف تكون عليه المبيعات 

بعد سنتين؟).

3

يحل معادالت مثلثية

1.3.2.2-11A
والضعف  والفرق  المجموع  متطابقات  يعرف 

2والنصف ويستخدمها.

2.3.2.2-11A
باستخدام  وبيانيٍّا  جبريٍّا  مثلثية  معادالت  يحل 

2التكنولوجيا.

3.3.2.2-11A.3يحل تطبيقات حياتية تشمل معادالت مثلثية
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11A

البرهان الرياضي
يدرك مفهوم البرهان المباشر 

وغير المباشر واالستقراء الرياضي

1.1.3.2-11A.2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها

2.1.3.2-11A
صحة  إثبات  في  الرياضي  االستقراء  يستخدم 

2متطابقات جبرية.

3.1.3.2-11A
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

2ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.

الدوال

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

(مطلقة، صحيحة، جذرية، 

متفرعة، نسبية) ويحل تطبيقاتها

1.1.4.2-11A.1يحدد مجال ومدى دالة المطلق

2.1.4.2-11A
التحويالت  ويحدد  بيانيٍّا  المطلق  دالــة  يمثل 

1الهندسية عليها.

3.1.4.2-11A
مجالها  ويحدد  بيانيٍّا  الجذرية  ــدوال  ال يمثل 

1ومداها.

4.1.4.2-11A
الصحيح  دالة  فيها  بما  المتفرعة  الدوال  يمثل 

بيانيٍّا.
1

يركب دالتين ويجد معكوس دالة 

ويحل تطبيقات عليها

1.2.4.2-11A.2يفسر مفهوم تركيب دالتين

2.2.4.2-11A.2  يركب دالتين ويحدد مجال الدالة المركبة

3.2.4.2-11A
كانت  إن  وُيحدد  لدالة  العكسية  العالقة  ُيمّيز 

2دالة.

4.2.4.2-11A.1ُينشئ الرسم البياني للدالة العكسية لدالة ُمعّينة

5.2.4.2-11A
باستخدام  ُمعّينة  لدالة  العكسية  الدالة  يكتب 

2العمليات العكسية (دالة خطية، دالة تربيعية).

6.2.4.2-11A.2يكتب الدالة العكسية لدالة ُمتفّرعة القاعدة

7.2.4.2-11A.3يحل مسائل باستخدام الدالة العكسية

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

األسية واللوغاريتمية ويحل 

تطبيقاتها

1.3.4.2-11A
وباستخدام  بيانيٍّا  ويرسمها  األسية  الدالة  يعرف 
2التكنولوجيا (GeoGebra)ويحدد مجالها ومداها.

2.3.4.2-11A
لدالة  عكسية  كدالة  اللوغاريتمية  الدالة  ُيمّيز 

1أسية.

3.3.4.2-11A

بيانيٍّا  ويرسمها  اللوغاريتمية  الدالة  يعرف 
ويحدد   (GeoGebra) التكنولوجيا  وباستخدام 

مجالها ومداها.
2

4.3.4.2-11A.2يعرف ويطبق قوانين اللوغاريتمات واألسس

5.3.4.2-11A
لكتابة دوال  e ويستخدمه  النيبري  العدد  يعرف 

أسية ُتمثل حاالت من الحياة اليومية.
1

6.3.4.2-11A
األسية  الــدوال  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3واللوغاريتمية.

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

المثلثية ويجري التحويالت 

الهندسية عليها ويحل تطبيقاتها

1.4.4.2-11A
والسعة  المدى  ويجد  المثلثية  ــدوال  ال يميز 

1والدورة لكل منها.

2.4.4.2-11A

يمثل الدوال المثلثية األساسية و مقلوباتها بيانيٍّا 
 (GeoGebra) الدوال  رسم  برنامج  وباستخدام 
ويصف سلوك منحنياتها ويجري عليها التحويالت 

الهندسية.

2
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11A

تابع/الدوال

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

المثلثية ويجري التحويالت 

الهندسية عليها ويحل تطبيقاتها

3.4.4.2-11A

من  وكل  الجيبية  ــدوال  ال بين  العالقة  يصف 
أو  التمدد  باستخدام  التمام  وجيب  الجيب  دالة 

االنكماش األفقي والرأسي واإلزاحة.
2

4.4.4.2-11A.3يحل مسائل حياتية تتضمن الدوال المثلثية

يميز المنحنيات الوسطية 

والقطبية ويرسمها باستخدام 

التكنولوجيا

1.5.4.2-11A
ُيمّيز الُمنحنيات الوسيطية (البارامترية) ويرسمها 

.(GeoGebra برنامج) 2باستخدام التكنولوجيا

2.5.4.2-11A
الدائرة  ُتعرّف  التي  الوسيطية  الُمعادالت  يعرف 

2ويستخدمها.

3.5.4.2-11A

الُمستوي  في  لنقطة  القطبية  اإلحداثيات  ُيمّيز 
إلى  الديكارتية  اإلحداثي وُيحّول من اإلحداثيات 

اإلحداثيات القطبية وبالعكس.
2

4.5.4.2-11A
باستخدام  ويرسمها  القطبية  المنحنيات  ُيمّيز 

.(GeoGebra برنامج) 2التكنولوجيا

المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتسلسالت الحسابية 

والهندسية والهندسية الالنهائية 

ويجد حدها العام ومجموع 

حدودها ويحل تطبيقات حياتية 

عليها

1.1.5.2-11A.1يميز بين المتتالية والمتسلسلة

2.1.5.2-11A.2يكون متسلسلة حسابية من متتالية حسابية

3.1.5.2-11A.2يكون متسلسلة هندسية من متتالية هندسية

4.1.5.2-11A.2يجد الحد العام لمتسلسلة حسابية

5.1.5.2-11A.1يجد مجموع حدود متسلسلة حسابية

6.1.5.2-11A.1يجد مجموع حدود متسلسلة هندسية

7.1.5.2-11A.2يجد الحد العام للمتسلسالت الهندسية

8.1.5.2-11A
الهندسية  المتسلسلة  ــدود  ح مجموع  يجد 

1الالنهائية.

9.1.5.2-11A
يحل مسائل حياتية تطبيقية تتضمن متسلسالت 

3حسابية وهندسية وهندسية النهائية.

الرياضيات المالية
يفهم نظام المصارف اإلسالمية 

(المرابحة،البيع، الشراء)

1.1.7.2-11A
من  سلعة  على  المرابحة  قيمة  ويحسب  يميز 

1خالل المعامالت المصرفية.

2.1.7.2-11A
المضافة  والقيمة  والــربــح  التكلفة  يحسب 

1والمصروفات.

مجال الهندسة والقياس

11Aالمتجهات

يعرّف المتجهات ويجري 

العمليات الحسابية والهندسية 

عليها ويحسب الزاوية بين 

متجهين ويجد الضرب القياسي 

لمتجهين

1.1.13.3-11A

متجه  القياسية،  الكمية  المتجهة،  الكمية  يعرف 
الضرب  لمتجهين،  المتجهي  الضرب  الوحدة، 

القياسي لمتجهين.
1

2.1.13.3-11A
على  والطرح  الجمع  عمليات  هندسيٍّا  يجري 

2المتجهات.

3.1.13.3-11A
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجرى 

3وضرب متجه بعدد حقيقي.
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11A

تابع/المتجهات

يعرّف المتجهات ويجري 
العمليات الحسابية والهندسية 

عليها ويحسب الزاوية بين 
متجهين ويجد الضرب القياسي 

لمتجهين

4.1.13.3-11A.3يجد الضرب القياسي لمتجهين

5.1.13.3-11A.3يحسب الزاوية بين متجهين

6.1.13.3-11A.3يحسب مركبة متجه باتجاه متجه آخر

يكتب المتجهات باالعتماد على 

متجه الوحدة ويجري العمليات 

الحسابية عليها ويجد الضرب 

المتجهي لمتجهين

1.2.13.3-11A.2يعرّف متجه الوحدة في المستوى والفضاء

2.2.13.3-11A
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجري 

2موظًفا متجهات الوحدة في األبعاد الثالثة.

3.2.13.3-11A.3يجد الضرب المتجهي لمتجهين

4.2.13.3-11A.3يستنتج بعض خواص الضرب المتجهي

5.2.13.3-11A

متوازي  مساحة  لحساب  المتجهات  يستخدم 
وحجم  الفضاء  في  المرسومين  والمثلث  األضالع 

المنشور القائم.
3

هندسة الفضاء

يرسم ويجد طول المساقط 

ويجد المعادالت للمستوى 

والمستقيمات والكرة وخواص كل 

منها في الفضاء

1.1.14.3-11A

والمستقيم  النقطة  من  لكل  مساقط  يرسم 
للمستوى  والموازي  المستوى  على  العمودي 

والمستقيم المائل.
2

2.1.14.3-11A.2يجد طول المسقط

3.1.14.3-11A.3يعرف بعض مبرهنات الفضاء ويوظفها

4.1.14.3-11A.2يجد معادلة مستقيم في الفضاء

5.1.14.3-11A.2يجد المسافة بين نقطة ومستوى

6.1.14.3-11A.3يميز معادلة الكرة

7.1.14.3-11A.2يجد معادلة الكرة بمعلومية أحد أقطارها

8.1.14.3-11A
ليست  نقاط  بثالث  معرف  مستو  معادلة  يجد 

2على استقامة واحدة.

9.1.14.3-11A.2يجد المسافة بين نقطة ومستقيم في الفضاء

10.1.14.3-11A

الهرم  من  لكل  واألفقية  الرأسية  المقاطع  يجد 
والحجوم  الجانبية  المساحات  ويجد  والمنشور 

لألجزاء المقطوعة في الحاالت البسيطة.
2

11.1.14.3-11A.3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء

مجال تحليل البيانات واالحتماالت

11A
التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات

يجد ويطبق معامل االرتباط 

لمجموعتين من البيانات

1.1.2.4-11A
شكل  من  متغيرين  بين  االرتباط  نوع  يحدد 

2االنتشار ويقدر قيمته.

2.1.2.4-11A
البيانات  من  لمجموعتين  االرتباط  معامل  يجد 

1باستخدام قاعدة بيرسون.

3.1.2.4-11A
في  القرار  اتخاذ  في  االرتباط  معامل  يستخدم 

3تطبيقات حياتية.
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11A

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يجد ويطبق القيمة المعيارية

1.2.2.4-11A.2يعرف خصائص التوزيع الطبيعي

2.2.2.4-11A.1يجد القيمة المعيارية لمجموعة من البيانات

3.2.2.4-11A
من  لمجموعة  المعيارية  القيمة  ويطبق  يفسر 

البيانات.
2

4.2.2.4-11A
التوزيع  منحنى  باستخدام  حياتية  مسائل  يحل 

الطبيعي.
3

يجد ويطبق معادلة االنحدار

1.3.2.4-11A
يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين 

جبريٍّا وباستخدام التكنولوجيا.
1

2.3.2.4-11A
ويجد  التنبؤ  في  االنحدار  معادلة خط  يستخدم 

خطأ التنبؤ.
2

3.3.2.4-11A

أو  (خطية  عالقة  يمثل  رياضيٍّا  نموذًجا  يجد 

باستخدام  متغيرين  بين  أسية)  أو  تربيعية 

.(GeoGebra برنامج) التكنولوجيا
2

االحتماالت

يميز االحتمال النظري واالحتمال 

االختباري (التجريبي) لحدث 

ويجده

1.1.3.4-11A
االختباري  واالحتمال  النظري  االحتمال  يجد 

(التجريبي) لتحقق حدث.
2

2.1.3.4-11A.1ُيمّيز الحدث الُمتمم ويجد احتماله

يجد احتمال الحوادث المستقلة 

والمشروطة والمتنافية واالحتمال 

الهندسي ويطبقها في مسائل 

حياتية

1.2.3.4-11A
تجربة  في  المستقلة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

2.2.3.4-11A.2يجد احتمال الحوادث المتنافية والغير متنافية

3.2.3.4-11A.2يجد االحتمال الهندسي لتجربة عشوائية

4.2.3.4-11A
تجربة  في  المشروطة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

5.2.3.4-11A21

االحتمال  على  حياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

والمشروط  المتنافي  واالحتمال  المستقل 

والهندسي.
3

يستخدم مبرهنة توزيع "ذي 

الحدين" ونظرية التوزيع 

الطبيعي في تطبيقات حياتية

1.3.3.4-11A
لذي  قوة  مفكوك  ليجد  باسكال  مثلث  يستخدم 

حّدين.
2

2.3.3.4-11A
الثنائي  االحتمال  نوع  من  عشوائية  تجربة  يميز 

ويحدد احتمال النجاح واحتمال الفشل.
2

3.3.3.4-11A
 n مرة عند تكرار التجربة r يجد احتمال النجاح

مرة.
2

4.3.3.4-11A
الحدين"  "ذي  توزيع  على  تطبيقية  يحل مسائل 

والتوزيع الطبيعي.
3

5.3.3.4-11A21
تطبيقات  في  ويستخدمها  بياز  نظرية  يعرف 

3حياتية.
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تابع/مجال تحليل البيانات واالحتماالت

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11Aمبدأ العّد
يطبق مبدأ العّد والتباديل 

والتوافيق

1.1.4.4-11A.1يعرّف مفهوم مبدأ العّد

2.1.4.4-11A
يستخدم مبدأ العد والتباديل والتوافيق في إيجاد 

2عدد الطرائق الممكنة لعمل ما.

3.1.4.4-11A
النواتج  توضيح  في  البيانية  الشجرة  يستخدم 

1الممكنة لتجربة عشوائية.

4.1.4.4-11A.1يميز بين مفهومي التباديل والتوافيق

5.1.4.4-11A.2يحل مسائل باستخدام التباديل والتوافيق

مجال األنماط والجبر والدوال

الــــدواّل12

يحدد نهاية دالة عند نقطة ضمن 

مجالها هندسيا أو جبريا ويحل 

مسائل حياتية على النهايات

2ُيمّيز مفهوم نهاية الدالة عند نقطة.1.1.4.2-12

2يعبر عن نظريات النهايات بعبارات مكافئة.2.1.4.2-12

3.1.4.2-12
(باستخدام  هندسيٍّا  نقطة  عند  دالة  نهاية  يجد 

الرسم البياني).
2

4.1.4.2-12
عند  نسبية  أو  حدودية  دالة  نهاية  جبريٍّا  يجد 

.
x 2"
lim

x
x
2
42

-
-^ h 2نقطة، مثال: جد 

5.1.4.2-12
يجد نهاية دالة تشمل الجذور من خالل توظيف 

الضرب بالمرافق.
2

6.1.4.2-12
يجد نهاية دالة ذات قاعدة متفرعة عند نقطة بما 

فيها دالة المطلق ودالة الصحيح.
2

2يحل مسائل حياتية على النهايات.7.1.4.2-12

8.1.4.2-12
على  مسائل  حل  في  التكنولوجيا  يستخدم 

النهايات.
2

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو 

على فترة في مجالها

1يفسر مفهوم اتصال دالة عند نقطة.1.2.4.2-12

2يبحث اتصال دالة معطاة عند نقطة بيانيٍّا وجبريٍّا.2.2.4.2-12

3.2.4.2-12
بيانيٍّا  أو  جبريٍّا  فترة  على  دالة  اتصال  يبحث 

مستخدًما شروط اتصال دالة عندنقطة.
2

4.2.4.2-12
االنفصال  نوع  ويحدد  الدالة  انفصال  نقاط  يجد 

جبريٍّا وبيانيٍّا.
2

5.2.4.2-12
يعيد تعريف الدالة إذا كان التخلص من االنفصال 

ممكًنا.
1

2يحل مسائل حياتية على االتصال.6.2.4.2-12

7.2.4.2-12
على  مسائل  حل  في  التكنولوجيا  يستخدم 

االتصال.
2
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مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12

الرياضيات المالية

يفهم المعامالت المصرفية

2يجد الربح البسيط والمركب.1.1.7.2-12

2.1.7.2-12
يميز بين أنواع السندات ويجد الربح فيها.

1

3.1.7.2-12
درهم

إماراتي

1يعرف السوق المالي واألسهم والصكوك.

1يميز بين أنواع الحسابات المصرفية.4.1.7.2-12

5.1.7.2-12
االستثمارية  الودائع  على  الربح  قيمة  يحسب 

2وحسابات التوفير.

6.1.7.2-12
وكيفية  االئتمانية  البطاقات  أنــواع  بين  يميز 

استخدامها.
1

يفهم العمل في األسواق المالية

1.2.7.2-12
واالستثمار  الدخل  موضوعات  في  قرارات  يتخذ 

3واالنفاق والقروض المالية.

1.2.7.2-12
يبيع ويشتري األسهم واألوراق المالية في السوق 

1المالي، ويحسب مقدار ربحه وخسارته.

حساب التفاضل 

والتكامل

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند 

نقطة هندسيا وجبريا مستخدما 

مفاهيم النهاية ويجد المشتقة 

باستخدام التعريف

1.1.8.2-12
المشتقة  التغير،  معدل  التغير،  متوسط  يعرف 

2ويحدد العالقة بينها.

2.1.8.2-12

يجد متوسط تغير الدالة بين نقطتين.مثال: أوجد 

عند  للدالة   التغير  متوسط 

. 
2

3.1.8.2-12

يجد معدل تغير الدالة جبريٍّا وهندسيٍّا ويفسره. 

مادة  النهائي  ناتجه  كيماوي  تفاعل  في  (مثال: 

 t بعد  الناتج   (BC) مادة  مقدار  أن  وجد   (BC)

دقيقة يعطى بالعالقة  أوجد 

 (BC) للمــادة  التغيــر  في  اللحظــي  المعــدل 

عند t= 3 دقيقة.

2

4.1.8.2-12
التعريف  باستخدام  األولــى  المشتقة  يجد 

2والتعريف البديل.

2يبحث قابلية االشتقاق لدالة عند نقطة.5.1.8.2-12

3يفسر المشتقة األولى هندسيٍّا وفيزيائيٍّا.6.1.8.2-12

7.1.8.2-12
الدالة  منحنى  خالل  من  المشتقة  إشارة  يبحث 

2والعالقة بين ميل المماس والمشتقة.

8.1.8.2-12
تعريف  باستخدام  االشتقاق  قواعد  بعض  يبرهن 

2المشتقة.
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12
حساب التفاضل 

والتكامل

يوجد مشتقة الدوال الحدودية 

والنسبية والمشتقات ذات الرتب 

العليا

1.2.8.2-12

يستخدم قواعد االشتقاق إليجاد المشتقة األولى 
مشتقة  جد  مثال:  والنسبية  الحدودية  للدوال 

. الدوال التالية:  ، 
1

2.2.8.2-12
يعرف العالقة بين قابلية اشتقاق دالة عند نقطة 

2واتصالها عند هذه النقطة ويستعملها.

2يجد المشتقات العليا للدوال.3.2.8.2-12

يميز سلوك الدوال الحدودية 

والنسبية ويحل تطبيقات على 

المشتقات

1.3.8.2-12

الدالة  تزايد  دراسة  في  الدالة  مشتقة  يستخدم 
القيم  مثال: جد  القصوى  القيم  إيجاد  وتناقصها، 
القصوى المحلية للدالة والنقاط الحرجة وفترات 

التزايد والتناقص والتقعر 

2

2يحل تطبيقات حياتية على المشتقات.2.3.8.2-12

يستكشف مفهوم التكامل 

ويربطه بالتفاضل ويجد 

التكامالت للدوال المختلفة ويحل 

تطبيقات على التكامل

1.4.8.2-12
والتكامل  التفاضل  بين  العكسية  العالقة  يعرف 

2(الدالة المقابلة).

2.4.8.2-12
والتكامل  ريمان  مجموع  بين  العالقة  يبين 

2المحدد. 

2يعرف خواص التكامل المحدد ويستخدمها. 3.4.8.2-12

4.4.8.2-12
يعرف النظرية األساسية األولى والثانية للتفاضل 

2والتكامل ويطبقها.

5.4.8.2-12
باستخدام  المحدد  وغير  المحدد  التكامل  يجد 

2قواعد التكامل. 

6.4.8.2-12
دالة  بمنحنى  محددة  منطقة  مساحة  يجد 

ومستقيمين رأسيين ومحور السينات.

مجال الهندسة

12

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع

يصف القطوع المخروطية 

المختلفة كمحالت هندسية 

ويميزها ويحدد عناصرهم 

ويكتب معادالتهم ويحل 

تطبيقات عملية عليهم

1.1.2.3-12
المخروط  قطع  من  الناتجة  األشكال  يصف 

1المزدوج بمستوى.

2.1.2.3-12
المكافئ،  (القطع  المخروطية  القطوع  يصف 

2الناقص، الزائد) كمحالت هندسية.

1يجد الرأس والبؤرة والدليل للقطع المكافئ.3.1.2.3-12

4.1.2.3-12
األصغر  والمحور  األكبر  والمحور  المركز  يجد 

2والبؤرتين للقطع الناقص.

5.1.2.3-12
التقارب  خطي  ومعادلتي  والبؤرتين  المركز  يجد 

2للقطع الزائد.

6.1.2.3-12
(المكافئ  المخروطية  القطوع  كل  معادلة  يجد 

2والناقص والزائد) بالصور المختلفة.

7.1.2.3-12
للقطوع  المختلفة  الــمــعــادالت  بين  يميز 

2المخروطية ويصنفها.

8.1.2.3-12
المخروطية  القطوع  على  عملية  تطبيقات  يحل 

2(المكافئ والناقص والزائد).
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مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12Aالــــدواّل

يحدد نهاية الدالة البسيطة أو 

المركبة عند نقطة أو عندما 

 ضمن مجالها هندسيٍّا 

أو جبريٍّا ويحل مسائل حياتية 

على النهايات

1.1.4.2-12A.2ُيمّيز مفهوم نهاية الدالة عند نقطة

2.1.4.2-12A.2يعبر عن نظريات النهايات بعبارات مكافئة

3.1.4.2-12A
(باستخدام  هندسيٍّا  نقطة  عند  دالة  نهاية  يجد 

الرسم البياني).
2

4.1.4.2-12A
عند  نسبية  أو  حدودية  دالة  نهاية  جبريٍّا  يجد 

. 2نقطة مثال: جد 

5.1.4.2-12A
يجد جبريٍّا نهاية دالة ُمثلثية باستخدام نظريات 

. 2النهايات للدوال المثلثية وباستخدام 

6.1.4.2-12A
عند  لوغاريتمية  أو  أسية  دالة  نهاية  جبريٍّا  يجد 

نقطة.
2

7.1.4.2-12A. 2يجد جبريٍّا نهاية دالة عندما 

8.1.4.2-12A
يجد نهاية دالة تشمل الجذور من خالل توظيف 

الضرب بالمرافق.
2

9.1.4.2-12A
يجد نهاية دالة ذات قاعدة متفرعة عند نقطة بما 

فيها دالة المطلق ودالة الصحيح.
2

10.1.4.2-12A.2يجد نهاية تركيب دالتين

11.1.4.2-12A
ُتحدد  عندما   الدالة  نهاية  أن  يعرف 

محاذيات أفقية إذا كانت منتهية.
1

12.1.4.2-12A
يعرف أنه إذا كانت نهاية الدالة عندما  

غير منتهية، فإنها ُتحدد محاذيات رأسية.
1

13.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات األفقية لدالة

14.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات الرأسية لدالة

15.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات المائلة لداالت معينة

16.1.4.2-12A.2يحل مسائل حياتية على النهايات

17.1.4.2-12A
على  مسائل  حل  في  التكنولوجيا  يستخدم 

النهايات.
2

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو 

على فترة في مجالها

1.2.4.2-12A.1يفسر مفهوم اتصال دالة عند نقطة

2.2.4.2-12A.2يبحث اتصال دالة معطاة عند نقطة بيانيٍّا وجبريٍّا

3.2.4.2-12A

بيانيٍّا  أو  جبريٍّا  فترة  على  دالة  اتصال  يبحث 
مثال:  نقطة  عند  دالة  اتصال  شروط  مستخدًما 
 f x

x
x
1 3=
-

^ h للدالة  االتصال  قابلية  ابحث 
. ,1 1-6 @ على الفترة 

2

4.2.4.2-12A
االنفصال  نوع  ويحدد  الدالة  انفصال  نقاط  يجد 

جبريٍّا وبيانيٍّا.
2

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:

Math_V2_F1_T126.indd   121Math_V2_F1_T126.indd   121 5/14/15   11:01 AM5/14/15   11:01 AM



122

تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A

تابع/الــــدواّل
يبحث اتصال دالة عند نقطة أو 

على فترة في مجالها

5.2.4.2-12A

نوع  ويحدد  جبريٍّا  الدالة  انفصال  نقاط  يجد 
للدالة  االنفصال  نوع  حدد  مثال:  االنفصال 

. x 0=  عند النقطة 
sin

sinf x
x

x x2= -^ h

2

6.2.4.2-12A
يعيد تعريف الدالة إذا كان التخلص من االنفصال 

1ممكنا.

7.2.4.2-12A.2يعرف مبرهنة القيمة الوسيطية ويستخدمها

8.2.4.2-12A.2يحل مسائل حياتية على االتصال

9.2.4.2-12A
على  مسائل  حل  في  التكنولوجيا  يستخدم 

2االتصال.

الرياضيات المالية

يفهم المعامالت المصرفية

1.1.7.2-12A.2يجد الربح البسيط والمركب

2.1.7.2-12A
يميز بين أنواع السندات ويجد الربح فيها.

1

3.1.7.2-12A
درهم

إماراتي

1يعرف السوق المالي واألسهم والصكوك.

4.1.7.2-12A.1يميز بين أنواع الحسابات المصرفية

5.1.7.2-12A
االستثمارية  الودائع  على  الربح  قيمة  يحسب 

2وحسابات التوفير.

6.1.7.2-12A
وكيفية  االئتمانية  البطاقات  أنواع  بين  يميز 

1استخدامها.

يفهم العمل في األسواق المالية
1.2.7.2-12A

واالستثمار  الدخل  موضوعات  في  قرارات  يتخذ 
3واالنفاق والقروض المالية.

2.2.7.2-12A
يبيع ويشتري األسهم واألوراق المالية في السوق 

1المالي، ويحسب مقدار ربحه وخسارته.

حساب التفاضل 

والتكامل

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند 

نقطة هندسيا وجبريا مستخدما 

مفاهيم النهاية ويجد المشتقة 

باستخدام التعريف

1.1.8.2-12A
المشتقة  التغير،  معدل  التغير،  متوسط  يعرف 

2ويحدد العالقة بينها.

2.1.8.2-12A

يجد متوسط تغير الدالة بين نقطتين.مثال: أوجد 
عند  للدالة   التغير  متوسط 

.
2

3.1.8.2-12A

يجد معدل تغير الدالة جبريٍّا وهندسيٍّا ويفسره. 
مادة  النهائي  ناتجه  كيماوي  تفاعل  في  (مثال: 
 t بعد  الناتج   (BC) مادة  مقدار  أن  وجد   (BC)
دقيقة يعطى بالعالقة  أوجد 
 (BC) المعــدل اللحظــي فــي التغيـــر للمــادة

عند t= 3 دقيقة.

2

4.1.8.2-12A
التعريف  باستخدام  األولى  المشتقة  يجد 

2والتعريف البديل.

5.1.8.2-12A.2يبحث قابلية االشتقاق لدالة عند فترة

6.1.8.2-12A.3يفسر المشتقة األولى هندسيٍّا وفيزيائيٍّا

7.1.8.2-12A
الدالة  منحنى  خالل  من  المشتقة  إشارة  يبحث 

2والعالقة بين ميل المماس والمشتقة.

8.1.8.2-12A
تعريف  باستخدام  االشتقاق  قواعد  بعض  يبرهن 

2المشتقة.
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يوجد مشتقة الدوال المختلفة 

مثل الحدودية والنسبية والمثلثية 

واللوغارتمية واألسية، الصريحة 

منها أو الضمنية، والمشتقات 

ذات الرتب العليا، ويكتب 

معادالت المماس للدوال 

المختلفة

1.2.8.2-12A

يستخدم قواعد االشتقاق إليجاد المشتقة األولى 

مشتقة  جد  مثال:  والنسبية  الحدودية  للدوال 

. ,y x
x y x x3
1 2 3 5

2
2= -

+ = - + الدوال التالية: 
1

2.2.8.2-12A
يعرف العالقة بين قابلية اشتقاق دالة عند نقطة 

2واتصالها عند هذه النقطة ويستعملها.

3.2.8.2-12A
رول  ومبرهنة  المتوسطة  القيمة  مبرهنة  يعرف 

2ويستخدمهما.

4.2.8.2-12A
الدائرية)  (الدوال  المثلثية  الدوال  مشتقة  يجد 

. siny x x= 2مثال: جد مشتقة الدالة 

5.2.8.2-12A

مثال:  (بارامترية)  الوسيطية  الدالة  مشتقة  يجد 

جد مشتقة الدالة التالية:
, ,y t x t t t3 2 2 32= + = - =

2

6.2.8.2-12A.2يجد مشتقة الدالة الُمعرّفة قطبيٍّا

7.2.8.2-12A.(السلسلة) 2يجد مشتقة الدوال المركبة

8.2.8.2-12A.3يجد مشتقة الدوال الُمعرّفة ضمنيٍّا

9.2.8.2-12A.2يجد مشتقة الدوال األسية واللوغاريتمية

10.2.8.2-12A.2يجد المشتقات العليا للدوال

11.2.8.2-12A
أو  الدوال  لمنحنى  المماس  معادلة  يكتب 

2العالقات.

12.2.8.2-12A.2يجد ُمعادلة مماس لمنحٍن بارامتري عند نقطة

13.2.8.2-12A
قطبية  لدالة  البياني  للرسم  مماس  ُمعادلة  يجد 

2عند نقطة.

يميز سلوك الدوال (الحدودية 

والنسبية والمثلثية واللوغارتمية 

واألسية)، البسيطة والمركبة، 

ويحدد أشكال منحنياتها ويوجد 

القيم القصوى ونقاط االنقالب 

وفترات التقعر

1.3.8.2-12A

الدالة  تزايد  دراسة  في  الدالة  مشتقة  يستخدم 

وتناقصها، إيجاد القيم القصوى، التقعر واالنقالب 

مثال: جد القيم القصوى المحلية للدالة والنقاط 

الحرجة ونقاط االنقالب وفترات التزايد والتناقص 

.y x x x3 3 23 2= + -+ والتقعر 

2

2.3.8.2-12A
القصوى،  القيم  والتناقص،  التزايد  يستخدم 

3والتقعر واالنقالب في رسم الدوال.

3.3.8.2-12A

رسمها  وُينشئ  لدالة  التغّيرات  جدول  ُينشئ 

3البياني.
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يحل تطبيقات على المشتقات

1.4.8.2-12A
يحل تطبيقات حياتية على المشتقات (تطبيقات 

القيم القصوى).
2

2.4.8.2-12A

يربط معدالت التغير بالزمن والتطبيقات الحياتية 

انطلق  (مثال:  بالزمن)  المرتبطة  (المعدالت 

ثم   ،480m/s بسرعة  أعلى  إلى  رأسيٍّا  صاروخ 

انطالق  قاعدة  من   500m تبعد  نقطة  من  رصد 

زاوية  قياس  في  التغير  معدل  أوجد  الصاروخ، 

فيها  يكون  التي  اللحظة  في  الصاروخ  ارتفاع 

الصاروخ على ارتفاع 3500m من نقطة االنطالق.

3

3.4.8.2-12A

والفيزيائية  الهندسية  التطبيقات  ويحل  ينمذج 

على المشتقة، (مثال: شركة إلنتاج مالبس اإلحرام 

تبيع إنتاجها البالغ 20000 قطعة كل شهر بسعر 

الشركة  قررت  إذا  الواحدة،  للقطعة  درهًما   50

زيادة اإلنتاج بمعدل 1500 قطعة كل شهر وذلك 

لرفع إيراداتها بمعدل 900000AED كل شهر، ما 

معدل تغير السعر الذي عليها زيادته عندئذ؟).

3

يستكشف مفهوم التكامل 

ويربطه بالتفاضل ويجد 

التكامالت للدوال المختلفة 

بطرائق متعددة ويحل معادالت 

تفاضلية

1.5.8.2-12A
والتكامل  التفاضل  بين  العكسية  العالقة  يعرف 

(الدالة المقابلة).
2

2.5.8.2-12A
والتكامل  ريمان  مجموع  بين  العالقة  يبين 

المحدد. 
2

3.5.8.2-12A.2يعرف خواص التكامل المحدد ويستخدمها

4.5.8.2-12A
يعرف النظرية األساسية األولى والثانية للتقاضل 

2والتكامل ويطبقها.

5.5.8.2-12A
باستخدام  المحدد  وغير  المحدد  التكامل  يجد 

2قواعد التكامل.

6.5.8.2-12A
يجد تكامل الدالة األسية واللوغاريتمية والمثلثية 

2والنسبية.

7.5.8.2-12A

التكامل  طــرائــق  باستخدام  تكامالت  يجد 

جد   مثال:  الجزئية)  الكسور  التجزئة،  (التعويض، 

تكامالت الدوال التالية:

, ,fx e dx f x x dx f
x x

x dx2 1
4 5

x2 6

2- +
+ -

^ ^h h

2

8.5.8.2-12A
فصل  طريقة  باستخدام  تفاضلية  معادالت  يحل 

2المتغيرات.
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تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل
يحل تطبيقات على التكامل

1.6.8.2-12A

بمنحنى  محددة  مستوية  منطقة  مساحة  يوجد 

المنطقة  مساحة  أوجد  مثال:  أكثر  أو  دالتين 

المظللة.

3-1-2
-3

-1-2-3-4-5 1 2 4 5

3
1
2
45
6
78
910
11

2

2.6.8.2-12A

يستخدم التكامل في إيجاد حجم مجّسم دوراني 

دالة  بمنحى  المحددة  المنطقة  دوران  من  ناتج 

.x ومستقيمين رأسيين حول المحور x والمحور
2

3.6.8.2-12A
على  ُمتحرّك  لجسم  المقطوعة  المسافة  يحسب 

خط مستقيم باستخدام التكامل. 
2

4.6.8.2-12A.2يجد طول قوس على منحٍن باستخدام التكامل

مجال الهندسة

12A

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع 

يصف القطوع المخروطية 

المختلفة كمحالت هندسية 

ويميزها ويحدد عناصرهم 

ويرسمهم ويكتب معادالتهم 

ويحل تطبيقات عملية عليهم

1.1.2.3-12A
المخروط  قطع  من  الناتجة  األشكال  يصف 

1المزدوج بمستوى.

2.1.2.3-12A
المكافئ،  (القطع  المخروطية  القطوع  يصف 

2الناقص، الزائد) كمحالت هندسية.

3.1.2.3-12A.1يجد الرأس والبؤرة والدليل للقطع المكافئ

4.1.2.3-12A
األصغر  والمحور  األكبر  والمحور  المركز  يجد 

2والبؤرتين للقطع الناقص.

5.1.2.3-12A
التقارب  خطي  ومعادلتي  والبؤرتين  المركز  يجد 

2للقطع الزائد.

6.1.2.3-12A
(المكافئ  المخروطية  القطوع  كل  معادلة  يجد 

2والناقص والزائد) بالصور المختلفة.

7.1.2.3-12A
للقطوع  المختلفة  المعادالت  بين  يميز 

2المخروطية ويصنفها.

8.1.2.3-12A .2يرسم القطوع المخروطية المختلفة يدويٍّا

9.1.2.3-12A
الدائرة  من  لكل  البارامترية  الُمعادالت  يعرف 

2والقطع الناقص.

10.1.2.3-12A
المخروطية  القطوع  على  عملية  تطبيقات  يحل 

2(المكافئ والناقص والزائد).
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

K1

العّد

يعّد عدًدا من األشياء لغاية 20

1.1.1.1-k1.20 1يعد لغاية

2.1.1.1-k1
يعد عدًدا من األشياء لغاية 20 (مثال: عد حبات الدراق). 

1

K2100 يعّد عدًدا من األشياء لغاية

1.1.1.1-k2.100 1يعد لغاية

2.1.1.1-k2
يعد عدًدا من األشياء لغاية 100(مثال: عد المثلثات).

1

1
يعد ليذكر عددا من األشياء لغاية 

1001.1.1.1-1
تنازليٍّا  أو  تصاعديٍّا  العشرات  أو  باآلحاد   100 لغاية  يعد 

بدًءا من 0 أو 1 أو من أي عدد معطى.
2

K1

القيمة المكانية

يقرأ ويكتب األعداد حتى 10

1.1.2.1-k1
اكتــــب  (مثـــال:   10 لغاية  األعداد  رموز  ويكتب  يقرأ 

عدد األزهار).                                            
1

2.1.2.1-k1.1يشكل العدد بطرائق مختلفة مستخدًما المحسوسات

3.1.2.1-k1.1يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله

K2

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد 

حتى 20 ويميز مكانتي اآلحاد 

والعشرات

1.1.2.1-k2

عدد  اكتب  (مثال:   20 لغاية  األعداد  رموز  ويكتب  يقرأ 

1أزهار النرد).

2.1.2.1-k2.1يشكل العدد بطرائق مختلفة مستخدًما المحسوسات

3.1.2.1-k2
أو  يعّبر عن األعداد (0-20) برسم مجموعة من األشياء 

باستخدام المحسوسات.
2

4.1.2.1-k2

يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله (مثال: حوط 

1على العدد الذي يمثل عدد النقاط بالصورة 13, 14, 15).

5.1.2.1-k2

مجموعة،  ضمن  معينة  أشياء  على  يدل  عــدًدا  يكتب 

1(مثال: ما عدد حبات البرتقال في السلة؟).

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

20 ويميز مكانتي اآلحاد

6.1.2.1-k2

مجموعة  أي  ويحدد  األشياء  من  مجموعتين  بين  يقارن 

تحتوي على عدد أكبر أو أقل أو نفس العدد من األشياء 

1(مثال: أيهم أكثر مجموعة المثلجات أم السيارات؟).

7.1.2.1-k2.20 2يميز مكانتي اآلحاد والعشرات لألعداد لغاية
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مجال األعداد والعمليات

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

تابع/القيمة 

المكانية

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد 

حتى 100 ويميز مكانتي اآلحاد 

والعشرات.

1.1.2.1-1
يقرأ ويكتب رموز األعداد لغاية 100 (مثال: اكتب العدد 

الناقص 80 ,...... 78).
1

1

1يكتب اسم العدد حتى 2.1.2.1-1.100

1يمثل العدد باستخدام المحسوسات والرسومات.3.1.2.1-1

1يربط بين رمز العدد وكمية العناصر في مجموعة.4.1.2.1-1

2يقارن بين أعداد عناصر مجموعتين من األشياء.5.1.2.1-1

6.1.2.1-1

يميز القيمة المكانية لكل رقم في عدد مكون من رقمين 
استناًدا الى مقداري االحاد والعشرات في العدد (مثال: 

في العدد المعطي ما قيمة الرقم الذي تحته خط 17).
2

1يعين العدد السابق والعدد الالحق لعدد معطى.7.1.2.1-1

8.1.2.1-1
يقارن بين عددين كل منهما مكون من رقمين على األكثر 

2باستخدام الكلمات (أكبر من، أصغر من، =).

2يرتب أعداًدا مكونة من رقمين.9.1.2.1-1

2

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

1000 ويقربها مستخدًما القيمة 

المكانية

1يقرأ األعداد حتى 1000 ويكتبها بالرموز والكلمات.1.1.2.1-2

2.1.2.1-2

والمئات في عدد معطى  والعشرات  اآلحاد  يميز مكانة 
من 3 أرقام (مثال: في العدد المعطي ما قيمة الرقم الذي 

تحته خط 320).
1

3.1.2.1-2
ويرتب   (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 

أعداًدا كل منها مكون من 3 أرقام على األكثر.
2

4.1.2.1-2

الثاني،...العاشر)  (األول،  الترتيبية  األعــداد  يستخدم 
لوصف موقع شيء ما أو ترتيب مجموعة أحداث (مثال: 

ما الشي الذي ترتيبه الثامن؟).

األول األخير

2

5.1.2.1-2

من  أزواج  بتشكيل  والزوجية  الفردية  ــداد  األع يميز 
أم  زوجي  الصورة  في  األبقار  عدد  (مثال:  المحسوسات 

1فردي؟).

3

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

10000 ويقربها مستخدًما القيمة 

المكانية

1.1.2.1-3
والكلمات  بالرموز  ويكتبها   10000 لغاية  األعداد  يقرأ 
التالي  العدد  اكتب  (مثال:  والموسع  النظامي  بالشكل 

بالشكل النظامي 4000+200+40+5).
1

2.1.2.1-3

يميز مكانة اآلحاد والعشرات والمئات واآلالف في عدد 
من 4 أرقام (مثال: في العدد المعطي ما قيمة الرقم الذي 

تحته خط؟ 8790).
2

3.1.2.1-3
ويرتب   (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 

أعداًدا كل منها مكون من 4 أرقام على األكثر.
2

4.1.2.1-3
يجمع ويطرح المئات ويضرب ذهنيٍّا أعداًدا كلية بـ 10 

ومضاعفاتها.
2

2يقرّب العدد ألقرب 10 و100 مستخدًما خط األعداد.5.1.2.1-3
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4

تابع/القيمة 

المكانية

يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

مئات الماليين ويقربها مستخدًما 

القيمة المكانية

1.1.2.1-4
بالرموز  ويكتبها  الماليين  مئات  لغاية  ــداد  األع يقرأ 

1والكلمات.

2.1.2.1-4
ويرتب   (>  ,<  ,=) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 
تصاعديٍّا وتنازليٍّا أعداًدا كل منها مكون من 9 أرقام على 

األكثر.
2

3.1.2.1-4

يستكشف العالقة بين القيم المكانية ألعداد مكونة من 
في   100 100،كم  في   10 (كم  األكثر  على  أرقام  تسعة 

.(...1000
2

2يقرّب األعداد الكلية ألقرب مكانة محددة.4.1.2.1-4

5
يقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى 

المليار مستخدًما القيمة المكانية

1يقرأ األعداد لغاية المليار ويكتبها بالرموز والكلمات.1.1.2.1-5

2يحدد القيمة المكانية ألرقام عدد مكون من 12 رقًما.2.1.2.1-5

3.1.2.1-5
ويرتب   (=  ،>  ،<) الرموز  مستخدًما  عددين  بين  يقارن 
تصاعديٍّا وتنازليٍّا أعداًدا كل منها مكون من 12 رقًما على 

األكثر.
2

4.1.2.1-5
يستكشف العالقة بين القيم المكانية (كم 10 في 100، 

كم 100 في 1000).
2

K2

الجمع والطرح

يتعرف مفهوم عمليتي الجمع 

والطرح ويجريهما ضمن العدد 

10 من خالل المحسوسات 

ومواقف حياتية بسيطة

1.1.3.1-k2

يتعرف مفهوم الجمع كعملية ضم مجموعتين من األشياء 
1أو دمجهما، (مثال: كم عدد حبات الفراولة الكلي؟).

2.1.3.1-k2
يتعرف مفهوم الطرح كعملية فصل األشياء أو نزعها من 

1مجموعة ما.

3.1.3.1-k2.10 3يذكر ذهنيٍّا حقائق الجمع لألعداد األصغر من

4.1.3.1-k2
يستخدم المحسوسات إليجاد أجوبة مسائل جمع وطرح 

2تشمل أعداًدا أصغر من 10.

5.1.3.1-k2
يحكي قصًصا ويمثلها عن الجمع والطرح لألعداد األصغر 

3من 10.

6.1.3.1-k2

يستخدم عمليات الجمع والطرح في حل مسائل بسيطة 
األشياء وفصلها (مثال: قامت فاطمة بمساعدة  عن ضم 
والدتها في أعمال المنزل فغسلت 4 أكواب صغيرة، ثم 
التي  الكلي  األكواب  عدد  كم  كبيرة،  أكواب   5 غسلت 

غسلتها فاطمة؟).

3

1

يفسر عمليتي الجمع والطرح 

ويوظف العالقة بين حقائقهما 

ويجمع ويطرح عددين ضمن 

العدد 18 مستخدًما إستراتيجيات 

متنوعة

1.1.3.1-1
أو  األشياء  من  مجموعتين  ضم  كعملية  الجمع  يمثل 

1دمجها باستخدام المحسوسات.

2.1.3.1-1
مكونات  باستخدام:   18 حتى  الجمع  حقائق  يكتشف 
العدد، إستراتيجية إكمال أحد العددين إلى عشرة، العّد 
التصاعدي، خط األعداد والمضاعف زائد أو ناقص واحد.

2

3.1.3.1-1
ويربط   18 إلى  والطرح  الجمع  حقائق  ذهنيٍّا  يستدعي 
هذه الحقائق بعائالت الحقائق (مثال: 13-4=9, 13-9=4, 

.(13=9+4 ,13=4+9
1
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1

تابع/الجمع 

والطرح

يفسر عمليتي الجمع والطرح 

ويوظف العالقة بين حقائقهما 

ويجمع ويطرح عددين ضمن 

العدد 18 مستخدًما إستراتيجيات 

متنوعة

4.1.3.1-1
يوجد ناتج جمع عددين أو ثالثة أعداد أفقيٍّا ورأسيٍّا حتى 

.18
1

5.1.3.1-1
يمثل الطرح كعملية فصل األشياء أو نزعها من مجموعة 

ما.
1

6.1.3.1-1
حقائق  باستخدام   18 حتى  عددين  طرح  ناتج  يوجد 

الجمع وخط األعداد.
1

3يحكي قصًصا ويمثلها عن جمع وطرح عددين حتى 7.1.3.1-1.18

8.1.3.1-1
يحل مسائل ذات خطوة واحدة جمع أو طرح حتى 18 

ويتحقق من ناتج الحل.
3

9.1.3.1-1.( 2يحل جمًال رياضية بسيطة (مثال: أكمل الفراغ 

يجمع ويطرح عددين دون إعادة 

التجميع ويحل مسائل حياتية 

بسيطة تتضمن الجمع والطرح

1.2.3.1-1

يوجد ناتج جمع عدد من رقمين مع عدد من رقم واحد، 

أو عدد من رقمين مع مضاعف العشرة أو عددين مكون 

والصور  المحسوسات  باستخدام  رقمين  من  منهما  كل 

ولوحة المئة.

1

2.2.3.1-1
المحسوسات  باستخدام  العشرات  طرح  ناتج  يوجد 

والصور.
2

2يوجد ناتج جمع عددين من رقمين دون إعادة التجميع.3.2.3.1-1

4.2.3.1-1
يؤلف ويمثل ويحل قصًصا عن جمع عددين من رقمين 

دون إعادة التجميع.
3

3يؤلف ويمثل ويحل قصًصا عن طرح العشرات.5.2.3.1-1

2

يجمع ويطرح أعداًدا مكونة 

من رقمين أو ثالثة أرقام مع أو 

دون إعادة تجميع ويحل مسائل 

حياتية تتضمن الجمع والطرح

1.1.3.1-2

على  معتمًدا  والمئات  العشرات  ذهنيٍّا  ويطرح  يجمع 
 - 400=500 حقائق الجمع والطرح (مثال: يصل إلى أن 

900، 50 = 40 - 90 معتمًدا على الحقيقة 5 = 4 - 9).
2

2.1.3.1-2

من  منهما  كل  مكون  عددين  وطرح  جمع  ناتج  يوجد 
والصور  المحسوسات  باستخدام  أرقام  ثالثة  أو  رقمين 

واستراتيجيات الحساب الذهني.
1

3.1.3.1-2
يوجد ناتج جمع وطرح عددين من رقمين أو ثالثة أرقام 

2أفقيٍّا ورأسيٍّا مع أو دون إعادة التجميع.

1يطبق الخاصية اإلبدالية في جمع عددين.4.1.3.1-2

5.1.3.1-2
يحكي قصًصا ويمثلها عن جمع وطرح أعداد مكونة من 

3رقمين أو ثالثة أرقام.

6.1.3.1-2

يحل مسائل حياتية بسيطة بخطوة واحدة تتضمن جمع 
(مثال:  أرقام  ثالثة  أو  رقمين  من  مكونة  أعداد  أو طرح 
لدى ميرة 250 قطعة حلوى وزعت ميرة 100 قطعة على 

صديقاتها كم عدد قطع الحلوى المتبقية مع ميرة؟

3

7.1.3.1-2
عملية  تتضمن  بخطوتين  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 

3جمع أو طرح عددين من رقمين على األكثر.
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3

تابع/الجمع 

والطرح

يجمع ويطرح أعداًدا من أربعة 

أرقام على األكثر ويحل مسائل 

حياتية تتضمن الجمع والطرح.

1.1.3.1-3

من  مكون  منهما  كل  عددين  وطرح  جمع  ناتج  يوجد 
الحساب  استراتيجات  باستخدام  األكثر  أرقام على  أربعة 

الذهني.
1

2.1.3.1-3

يحسب ناتج جمع وطرح عددين كالهما مكون من أربعة 
أرقام على األكثر أفقيٍّا ورأسيٍّا (مثال: أوجد الناتج).

2

3.1.3.1-3
يحكي ويمثل قصًصا حول جمع وطرح أعداد مكونة من 

3أربعة أرقام على األكثر.

4.1.3.1-3
يحل مسائل حياتية بخطوة أو بخطوتين تتضمن عملية 

3جمع أو طرح عددين من ثالثة أرقام على األكثر.

4

يجمع ويطرح أعدادا من ستة 

أرقام على األكثر ويحل مسائل 

حياتية تتضمن الجمع والطرح

1يجمع ويطرح ذهنيٍّا 1000 حتى 10.000 لغاية 1.1.2.1-4.100.000

2.1.2.1-4
ستة  من  مكون  كالهما  عددين  وطرح  ناتج جمع  يقّدر 

2أرقام على األكثر.

3.1.2.1-4
ناتج جمع وطرح عددين كالهما مكون من ستة  يوجد 

1أرقام على األكثر أفقيٍّا ورأسيٍّا.

4.1.2.1-4
يحل مسائل حياتية بخطوة واحدة أو خطوتين تتضمن 

2عمليتي الجمع والطرح.

الضرب والقسمة3

يدرك مفهوم الضرب والقسمة 

ورمزيهما والعالقة بينهما 

ويستنتج حقائق الضرب والقسمة

1.1.4.1-3

أو  المتكرر  الجمع  خالل  من  الضرب  حقائق  يستنتج 
المجموعات المتساوية أو العّد بالمضاعفات وباستخدام 

الصور والمحسوسات والشبكات.
2

2يفهم معنى الرمز × ويستخدمه في كتابة عبارات عددية.2.1.4.1-3

3.1.4.1-3
يطبق الخاصية اإلبدالية في ضرب عددين (مثال: أكمل 

2العبارة 6 ×7  = 7×...... = 42).

4.1.4.1-3

الطرح  خالل  من  األشياء  من  عدد  قسمة  ناتج  يوجد 
الصور  وباستخدام  المتساوية  المجموعات  أو  المتكرر 

والمحسوسات.
1

1يفهم معنى الرمز ÷ ويسخدمه في كتابة عبارات عددية.5.1.4.1-3

2يدرك العالقة بين عمليتي الضرب والقسمة.6.1.4.1-3

3يستنتج حقائق القسمة معتمًدا على حقائق الضرب.7.1.4.1-3

1يوجد مضاعفات عدد.8.1.4.1-3

9.1.4.1-3
يدرك أن الخاصية اإلبدالية تنطبق على الضرب وال تنطبق 

2على القسمة.

يجري عملية قسمة عدد برقمين 

على عدد من رقم واحد

1.3.4.1-3
يقسم عدًدا من رقمين على عدد من رقم واحد ضمن 

2حقائق جدول الضرب وباستخدام المحسوسات.

2.3.4.1-3

والباقي  القسمة  وناتج  عليه  والمقسوم  المقسوم  يحدد 
يمثل:   3 العدد  فإن   9=3÷27 التالية:  الجملة  في  (مثال: 

المقسوم أم المقسوم عليه أم ناتج القسمة).
1

3.3.4.1-3
الضرب  عمليتي  بين  للربط  الحقائق  عائالت  يوظف 

2والقسمة.
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4
تابع/الضرب 

والقسمة

يحكي قصًصا ويحل مسائل 

حياتية تتضمن عمليتي الضرب 

والقسمة

3يحكي ويمثل قصًصا تتضمن عملية الضرب أو القسمة.1.4.4.1-3

2.4.4.1-3

تتضمن  واحدة  خطوة  من  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 
تفاحات   7 سالم  لدى  (مثال:  القسمة  أو  الضرب  عملية 
قام بتقطيع كل واحدة منها إلى 8 شرائح متساوية إذا قام 
سالم بتقطيعها جميًعا كم عدد شرائح التفاح الكلي التي 

سوف يحصل عليها؟).

3

يضرب عدًدا من ثالثة أرقام بعدد 

من رقم واحد، يضرب عددين كل 

منهما من رقمين ويقدر الناتج 

ويحل مسائل حياتية تتضمن 

الضرب

2يضرب ذهنيٍّا أعداًدا كلية بـ 10 و100 و1.1.2.1-4.1000

2.1.4.1-4
مستخدًما   10 العدد  بمضاعفات  الضرب  حاصل  يوجد 

حقائق الضرب.
1

3.1.4.1-4
يوجد حاصل ضرب عدد من أربع أرقام على األكثر بعدد 

2برقم واحد.

4.1.4.1-4
يوجد حاصل ضرب ثالثة أعداد كل منها من رقم واحد 

2ببعضها.

5.1.4.1-4

يوجد حاصل ضرب عدد من رقمين بعدد من رقم واحد 
ذهنيٍّا مستخدًما خواص عملية الضرب (اإلبدال، التجميع، 

التوزيع، العنصر المحايد).
2

6.1.4.1-4
يقدر حاصل ضرب عددين كل منهما مكون من رقمين 

2على األكثر.

2يوجد حاصل ضرب عددين كل منهما مكون من رقمين.7.1.4.1-4

8.1.4.1-4
يحل مسائل حياتية بخطوة واحدة أو خطوتين تتضمن 

3عملية الضرب.

يوجد العامل المشترك األكبر 

والمضاعف المشترك األصغر 

لعددين أو أكثر

1.2.4.1-4
األكبر  المشترك  العامل  ويوجد  العدد  عوامل  يحدد 

2لعددين أو أكثر. 

2.2.4.1-4
10 ويوجد المضاعف  العدد األقل من  يحدد مضاعفات 

المشترك األصغر لعددين أو أكثر.
2

3.2.4.1-4
يختبر قابلية قسمة األعداد على 2، 3، 5، 6، 9، 10 (مثال: 
هل العدد 4320 يقبل القسمة على 5 أم ال؟ مع التعليل).

2

1يميز األعداد األولية.4.2.4.1-4

2يحل مسائل حياتية باستخدام العوامل والمضاعف.5.2.4.1-4

يجري عملية قسمة عدد بثالثة 

أرقام على األكثر  على عدد من 

رقم واحد مع أو دون باق ويحل 

مسائل حياتية تتضمنها

1.3.4.1-4
يقدر ناتج قسمة عدد من رقمين أو ثالثة أرقام على عدد 

2من رقم واحد.

2.3.4.1-4

أرقام على عدد مكون  ثالثة  أو  رقمين  عدًدا من  يقسم 
من رقم واحد باستخدام المحسوسات، وحقائق الضرب 

والجمع المتكرر.
2

3.3.4.1-4
يوجد ناتج قسمة عدد مكون من ثالثة أرقام على األكثر 

2على عدد مكون من رقم واحد مع أو دون باق.

2يفسر الباقي من قسمة عدد على عدد ويطبقه.4.3.4.1-4

5.3.4.1-4
يحل مسائل حياتية من خطوة واحدة أو خطوتين تتضمن 

3القسمة ويتحقق من الناتج مستخدًما الضرب.
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5

تابع/الضرب 

والقسمة

يجري عمليتي ضرب وقسمة عدد 

من ثالثة أرقام بعدد من رقمين 

ويقدر نواتجها ويحل مسائل 

حياتية تتضمنها

2يقدر حاصل ضرب وقسمة األعداد الكلية.1.1.4.1-5

2يوجد ناتج ضرب عدد من ثالثة أرقام بعدد من رقمين. 2.1.4.1-5

3.1.4.1-5
يوجد ناتج قسمة عدد من ثالثة أرقام أو أربعة أرقام على 

2عدد من رقم واحد.

4.1.4.1-5
من  عدد  على  أرقام  ثالثة  من  عدد  قسمة  ناتج  يوجد 

2رقمين مع أو دون باق.

3يحل مسائل حياتية تتضمن عمليتي الضرب والقسمة.5.1.4.1-5

6
يجد العامل المشترك األكبر 

والمضاعف المشترك األصغر

2يحلل عدًدا إلى عوامله األولية.1.1.4.1-6

2يجد العامل المشترك األكبر لعددين أو أكثر.2.1.4.1-6

2يجد المضاغف المشترك األصغر لعددين أو أكثر.3.1.4.1-6

2

الكسور

يدرك مفهوم الكسر كجزء من 

الكل ويكتب رمزه.
1.1.5.1-2

يحدد فيما إذا كان شكل ما مقّسًما إلى أجزاء متساوية 

أو غير متساوية (مثال: اختر الشكل المقسم إلى أجزاء 

غير متساوية).
1

3

يكتب ويسمي ويقارن الكسور 

ويمثلها على خط األعداد ويحدد 

الكسور المتكافئة

1.1.5.1-3

من  المظللة  األجزاء  على  الدال  الكسر  ويكتب  يسمي 
شكل ما ويحدد البسط والمقام في الكسر (مثال: اختر 

.( 2الشكل الذي يمثل الكسر 

1يكتب ويسمي كسر مجموعة.2.1.5.1-3

1يعين الكسر على خط األعداد.3.1.5.1-3

4.1.5.1-3

المحسوسات  مستخدًما  المتكافئة  الكسور  يحدد 
؟). والصـــور (مثـــال: من خالل الشكلين هل 

2

5.1.5.1-3
األعداد  وخط  الكسور  رقائق  مستخدًما  الكسور  يقارن 

2(مثال: أي الشكلين يمثل الكسر األكبر؟)

4

يقارن الكسور ويرتبها ويجري 

التحويالت بين األعداد الكسرية 

والكسور المركبة

1.1.5.1-4
المركب والعدد  الكلي والكسر والكسر  العدد  يميز بين 

2الكسري مستخدًما المحسوسات والصور.

2يكتب العدد الكسري على صورة كسر مركب وبالعكس.2.1.5.1-4

3.1.5.1-4
يوجد كسوًرا مكافئة لكسر ما ويكتب الكسر في أبسط 

2صورة.

4.1.5.1-4

ويرتبها   (>,<,=) الرموز  مستخدًما  الكسور  بين  يقارن 

(مثال: رتب الكسور التالية تصاعديٍّا).
2
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4

تابع/الكسور

يجري عمليتي الجمع والطرح 

على الكسور ذات المقامات 

الموحدة أويكون أحد المقامين 

من مضاعفات اآلخر ويحل 

مسائل حياتية تتضمنها

1.2.5.1-4
يحلل الكسر إلى مجموع كسور لها المقام نفسه بأكثر 

.( من طريقة: (مثال:  =  +  +  أو  + 
2

2.2.5.1-4

موحدة  بمقامات  الكسور  وطــرح  جمع  ناتج  ينمذج 

مستخدًما رقائق الكسور والدوائر الكسرية (مثال: أوجد 

2الناتج فيما يلي:       

3.2.5.1-4
يجمع ويطرح كسوًرا ذات مقامات موحدة أو يكون أحد 

المقامين من مضاعفات المقام اآلخر.
2

4.2.5.1-4
يقدر حاصل جمع وطرح األعداد الكسرية من المقامات 

نفسها.
2

5.2.5.1-4
مستخدًما  الكسرية  األعداد  وطرح  جمع  ناتج  ينمذج 

رقائق الكسور والدوائر الكسرية.
2

6.2.5.1-4

ذات  كسور  وطرح  جمع  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

من  فيها  المقامين  أحــد  يكون  أو  موحدة  مقامات 

مضاعفات المقام اآلخر.
3

يبني كسورًا من كسور الوحدة 

بتطبيق وتوسيع فهمه للعمليات 

على األعداد الكلية

1.3.5.1-4
يضرب كسرًا في عدد كلي ويميز الكسر a/b كمضاعف 

.b/1 لـ
2

2.3.5.1-4
يحل مسائل نصية تتضمن ضرب كسر أو عدد كسري في 

3عدد كلي مستعمًال، معادالت لتمثيل المسألة.

5

يجري عمليتي الجمع والطرح 

على الكسور واألعداد الكسرية 

ذات المقامات الموحدة 

والمختلفة ويقدر نواتجها ويحل 

مسائل حياتية تتضمنها

1.1.5.1-5
الكسرية  واألعــداد  الكسور  وطرح  جمع  حاصل  يقدر 

2باستخدام التقريب والقيم المرجعية.

2.1.5.1-5
مستخدًما  الكسرية  األعداد  وطرح  جمع  ناتج  ينمذج 

2رقائق الكسور والدوائر الكسرية.

3.1.5.1-5
يجمع ويطرح الكسور واألعداد الكسرية ذات المقامات 

2الموحدة والمختلفة.

4.1.5.1-5
واألعداد  الكسور  يحل مسائل حياتية على جمع وطرح 

3الكسرية.

يجري عملية الضرب على الكسور 

ويحل مسائل حياتية تتضمنها، 

ويوجد ناتج قسمة عدد كلي 

على كسر من خالل النمذجة

2ينمذج حاصل ضرب الكسور مستخدًما المساحات.1.2.5.1-5

2.2.5.1-5
كلية  بأعداد  الكسور  وضرب  الكسور  ضرب  ناتج  يوجد 

2وأعداد كسرية.

3.2.5.1-5
يوجد ناتج ضرب األعداد الكسرية ببعضها البعض وضربها 

2بأعداد كلية.

4.2.5.1-5
يحل مسائل حياتية على ضرب الكسور واألعداد الكسرية 

3ببعضها وباألعداد الكلية.

5.2.5.1-5
ينمذج ناتج قسمة األعداد الكلية على الكسور مستخدًما 

2المساحات وخط األعداد.

2يربط الكسور بقسمة عدد كلي على عدد كلي.6.2.5.1-5
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تابع/الكسور6

يجري عمليتي الضرب والقسمة 

على الكسور واألعداد الكسرية 

ويقدر نواتجها ويحل مسائل 

حياتية تتضمنها

2يقارن األعداد الكسرية ويرتبها.1.2.5.1-6

2.2.5.1-6
ونواتج  الكسرية  واألعــداد  الكسور  ضرب  نواتج  يقدر 

2قسمتها، باستخدام التقريب واألعداد المناسبة.

2يضرب عدًدا كسريٍّا في آخر.3.2.5.1-6

4.2.5.1-6
ينمذج قسمة عدد كسري على آخر مستخدًما المساحات 

2وخط األعداد.

5.2.5.1-6
أو  أو عدًدا كسريٍّا على كسر  أو كسرًا  كليٍّا  يقسم عدًدا 

2عدد كسري.

6.2.5.1-6
وقسمة  وضرب  وطرح  جمع  على  حياتية  مسائل  يحل 

3الكسور واألعداد الكسرية.

4

الكسور العشرية

يقرأ الكسور العشرية ضمن 

جزأين ويكتبها ويمثلها ويرتبها 

ويجري التحويالت بينها مدرًكا 

عالقات القيمة المكانية فيها

1.1.6.1-4
ويقرأها ضمن جزئين مستخدًما  العشرية  الكسور  يميز 

1مفهوم القيمة المكانية.

1يستنتج الكسور العشرية المتكافئة.2.1.6.1-4

3.1.6.1-4
كسر  صورة  في   100 أو   10 مقامه  الذي  الكسر  يكتب 

عشري وبالعكس.
1

2يقـــارن ويرتب كسورًا عشرية.4.1.6.1-4

يجمع ويطرح كسرين عشريين 

ضمن جزأين عشريين ويقرب 

الكسر العشري ويستخدم 

التقريب في تقدير ناتج الجمع 

والطرح ويوظفها في حل مسائل 

حياتية

1.2.6.1-4
من  وجزء  كلي  عدد  أقرب  إلى  العشرية  الكسور  يقرب 

عشرة وجزء من مئة.
2

2.2.6.1-4
ــداد  (األع العشرية  الكسور  وطــرح  جمع  ناتج  يقدر 

العشرية) باستخدام التقريب إلى أقرب عدد كلي.
2

2يجمع ويطرح كسرين عشريين ضمن جزأين عشريين.3.2.6.1-4

4.2.6.1-4

أو  يحل مسائل حياتية من خطوة واحدة تتضمن جمع 
أضافت  حساء  خولة  أعدت  (مثال:  عشرية  كسور  طرح 
لها 0.7g من الملح ثم قامت أختها فاطمة وأضافت على 
الحساء نفسها 0.2g من الملح، فما كمية الملح الموجودة 

في الحساء؟).

2

5

يقرب ويقارن الكسور والكسور 

العشرية ويرتبها ويجري 

التحويالت بينها

1.1.6.1-5
ثالث  ضمن  ويقرأها  العشرية  العشرية  الكسور  يميز 

2أجزاء مستخدًما مفهوم القيمة المكانية.

1يحول من كسر إلى كسر عشري وبالعكس.2.1.6.1-5

2يقارن ويرتب كسورًا وكسورًا عشرية.3.1.6.1-5

4.1.6.1-5
من  وجزء  كلي  عدد  أقرب  إلى  العشرية  الكسور  يقرب 

2عشرة وجزء من مئة.

يجري عمليتي الجمع والطرح 

على الكسور العشرية ويقدر 

نواتجها ويوظفها في حل مسائل 

حياتية 

2يقدر ناتج جمع وطرح الكسور العشرية.1.2.6.1-5

1يجمع ويطرح كسورًا عشرية.2.2.6.1-5

3.2.6.1-5
يحل مسائل من خطوة أو خطوتين تتضمن جمع وطرح 

2كسوٍر عشرية.
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5

تابع/الكسور 

العشرية

يضرب الكسر العشري في 

مضاعفات 10 ويجري عمليتي 

الضرب والقسمة على الكسور 

العشرية ويقدر نواتجها ويضفها 

في حل مسائل حياتية

2يضرب ويقسم كسورًا عشرية بـ 10 و100 و1.3.6.1-5.1000

2.3.6.1-5
يقدر حاصل ضرب وقسمة كسرين عشريين، كسر عشري 

2وعدد كلي.

3.3.6.1-5
يوجد حاصل ضرب كسرين عشريين، كسر عشري وعدد 

2كلي.

4.3.6.1-5
عشرية  كسور  على  عشرية  كسورًا  قسمة  ناتج  يوجد 

3وأعداد كلية، قسمة أعداد كلية على كسور عشرية.

6

يضرب ويقسم الكسر العشري 

بـ مضاعفات 10 ويجري عمليتي 

الضرب والقسمة على الكسور 

العشرية، ويقدر نواتجها، 

ويوظفها في حل مسائل حياتية.

1يجمع األعداد العشرية ويطرحها.1.1.6.1-6

2.1.6.1-6
يقدر ناتج ضرب أو قسمة كسر عشري على كسر عشري، 

2أو كسر عشري على عدد كلي.

3.1.6.1-6
يضرب كسرًا عشريٍّا في كسر عشري أو في كسر أو في 

2عدد كلي.

4.1.6.1-6
يقسم كسرًا عشريٍّا على كسر عشري أو على عدد كلي، 

2ويقسم عدًدا كليٍّا على كسر عشري.

5.1.6.1-6
يحل مسائل حياتية تتضمن جمع وطرح وضرب وقسمة 

3الكسور العشرية.

6
النسبة والتناسب 

والنسبة المئوية

يقارن بين الكميات باستخدام 

النسبة ومعدل الوحدة والتناسب 

ويحل مسائل متنوعة تتضمنها

1.1.7.1-6

(مثال: جد نسبة  الكميات  بين  ليقارن  النسب  يستخدم 

الشموع الحمراء إلى الشموع الخضراء).
1

2.1.7.1-6
يعبــر عــن النسبة بطرائق مختلفة (a إلى b أو  أو 

.( a
b

1

1يكتب النسبة في أبسط صورة.3.1.7.1-6

4.1.7.1-6.( 1يجد نسًبا مكافئة لنسبة معينة (مثال: 

5.1.7.1-6
لهما  كميتين  بين  ليقارن  الوحدة  ومعدل  المعدل  يجد 

وحدات قياس مختلفة.
2

6.1.7.1-6
يميز النسب التي تكون تناسًبا مستخدًما مفهوم النسب 

2المتكافئة والضرب التقاطعي.

7.1.7.1-6
(مثـــال:  التقاطــعي  باستخدام والضـرب  تناسبات  يحل 

.( x
7
5

21
= 2أوجــد x حيــث، 

3يحل مسائل حياتية تتطلب حل تناسبات.8.1.7.1-6

يدرك مفهوم النسبة المئوية 

ويحل مسائل متنوعة تتضمنها

1.2.7.1-6
بمئة  عدًدا  تقارن  كنسبة  المئوية  النسبة  مفهوم  يدرك 

2مستخدًما الشبكات.

2.2.7.1-6
العشرية  والكسور  الكسور  من  متكافئة  صــوًرا  يجد 

2والنسب المئوية (مثال: (40%=  = 0.4).

3.2.7.1-6
الصور  خالل  من  بسيطة  حاالت  في  مئوية  نسًبا  يجد 

2واألعداد مستخدًما الحساب الذهني والتقدير.
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6

تابع/النسبة 

والتناسب 

والنسبة المئوية

يدرك مفهوم النسبة المئوية 

ويحل مسائل متنوعة تتضمنها

2يجد النسبة المئوية من عدد ما.4.2.7.1-6

5.2.7.1-6

(مثال:  مئوية  نسًبا  تتضمن  بسيطة  حياتية  مسائل  يحل 
النجاح في  420 طالًبا كانت نسبة  عدد طالب مدرستك 

الفصل الدراسي السابق %85، كم عدد الناجحين؟).
2

7

يقارن بين الكميات باستخدام 

النسبة ومعدل الوحدة والتناسب 

ويحل مسائل متنوعة تتضمنها

1يميز النسبة ومعدل الوحدة والتناسب.1.1.7.1-7

2.1.7.1-7
الضرب  مثل  مختلفة  طرائق  باستخدام  التناسب  يحل 

2التقاطعي أو الحساب الذهني أو معدل الوحدة.

2يحل مسائل حياتية تتضمن تناسبات.3.1.7.1-7

2يجد مقياس الرسم ويستخدمه في تطبيقات حياتية.4.1.7.1-7

يدرك مفهوم النسبة المئوية 

ويحل مسائل متنوعة تتضمنها

1.2.7.1-7
يجد صوًرا متكافئة من الكسور والكسور العشرية والنسب 

2المئوية.

2.2.7.1-7

بسيطة  حاالت  في  والكل  والجزء  المئوية  النسبة  يجد 
وباستخدام حل التناسبات (مثال: ثالجة عليها حسم %15، 

اشتراها حمد بـ 250AED، جد ثمنها األصلي). 
2

3.2.7.1-7
أو  المئوية  النسبة  إيجاد  خالل  من  حياتية  مسائل  يحل 

3الجزء أو الكل باستخدام حل التناسبات.

4.2.7.1-7
يجد نسًبا مئوية تتضمن نسًبا أكبر من 100% وأصغر من 

1% ويشرح مدلوالتها.
3

5.2.7.1-7
والتناقص)  (التزايد  للتغير  المئوية  النسب  يحسب 

3ويبررها.

6.2.7.1-7
يحل مسائل حياتية في النسبة المئوية والنسبة المئوية 

2للتغير.

8
يستعمل العالقات التناسبية 

واملعادالت ليحل مسائل حياتية

2يمثل العالقات التناسبية في جدول أو رسم بياني.1.1.7.1-8

2يربط بين معدل التغير ومعدل الوحدة والَمْيل.2.1.7.1-8

3.1.7.1-8
السرعة  ضمنها  من  التناسب،  على  حياتية  مسائل  يحل 

3والزمن.

األعداد الصحيحة6
يدرك مفهوم األعداد الصحيحة 

ويرتبها ويمثلها على خط األعداد

1يميز بين األعداد الصحيحة الموجبة والسالبة.1.1.8.1-6

2.1.8.1-6

يستخدم األعداد الصحيحة الموجبة والسالبة للتعبير عن 
مواقف حياتية ويعطي أمثلة على ذلك (مثال: عبر عن 
المواقف اآلتية بأعداد صحيحة. "خسر أحمد اليوم 300 

درهم وربح أمس 600 درهم").

2

1يمثل عدًدا صحيًحا على خط األعداد.3.1.8.1-6

4.1.8.1-6

على  مــوقــعــه  خـــالل  ــن  م الصحيح  ــدد  ــع ال يــحــدد 
ــدد الــنــاقــص).    ــع ــال: أكــمــل ال ــث ــط األعـــــداد. (م خ

-6 -4 -3 -2 -1 0

1

1يجد المعكوس (النظير الجمعي) لعدد صحيح.5.1.8.1-6

1يجد مطلق عدد صحيح.6.1.8.1-6
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6

تابع/األعداد 

الصحيحة

يدرك مفهوم األعداد الصحيحة 

ويرتبها ويمثلها على خط األعداد

7.1.8.1-6

األعداد  مستخدًما خط  الصحيحة  األعداد  ويرتب  يقارن 
واإلشارات والمطلق (مثال: رتب األعـــداد الصـحيحـــة 

التــــالية ترتيًبـــا تصاعديٍّا: 17-, 0, 19-, 7, 9-).
2

8.1.8.1-6
يسمي ويعين نقاًطا في المستوى اإلحداثي تمثل أعداًدا 

1صحيحة.

7

يجري العمليات األربع على 

األعداد الصحيحة

1.2.8.1-7
(النظير  والمقلوب  الجمعي)  (النظير  المعكوس  يجد 

1الضربي) لعدد صحيح.

2.2.8.1-7
يمثل جمع وطرح عددين صحيحين مستخدًما المحسوسات 

2وخط األعداد.

2يجمع ويطرح عددين صحيحين.3.2.8.1-7

3يحل مسائل حياتية تتضمن جمع وطرح أعداد صحيحة.4.2.8.1-7

5.2.8.1-7
خط  مستخدًما  صحيحين  عددين  وقسمة  ضرب  يمثل 

2األعداد.

2يضرب ويقسم عددين صحيحين.6.2.8.1-7

3يحل مسائل حياتية تتطلب ضرب وقسمة أعداد صحيحة.7.2.8.1-7

يبسط تعابير عددية تتضمن 

أعداًدا صحيحة

1.3.8.1-7
في  الصحيحة  األعــداد  على  العمليات  خواص  يستخدم 

2الحساب الذهني.

2.3.8.1-7
يحسب قيمة تعبير عددي يتضمن أعداًدا صحيحة مستخدًما 

2ترتيب العمليات وخواصها على األعداد الصحيحة.

6

األعداد النسبية

يتعرف األعداد النسبية ويصنفها 

ويقارن بينها ويستعملها في 

تطبيقات حياتية

1يتعرف األعداد النسبية ويصنفها.1.1.9.1-6

1يجد معكوس ومطلق عدد نسبي.2.1.9.1-6

1يمثل العدد النسبي على خط األعداد.3.1.9.1-6

4.1.9.1-6
األعداد  رتب  (مثال:  ويرتبها  النسبية  األعداد  بين  يقارن 

.( 2النسبية التالية تصاعديٍّا: 

5.1.9.1-6
يسمي ويعين نقاًطا في المستوي اإلحداثي تمثل أعداًدا 

2نسبية.

2يستخدم األعداد النسبية في مواقف حياتية.6.1.9.1-6

7
يميز األعداد النسبية ويرتبها 

ويجري العمليات عليها

1.1.9.1-7
على  ويمثلها  المختلفة  بأشكالها  النسبية  األعداد  يميز 

2خط األعداد ويرتبها.

2يجمع ويطرح األعداد النسبية.2.1.9.1-7

2يضرب ويقسم األعداد النسبية.3.1.9.1-7

4.1.9.1-7
األربع  الحسابية  العمليات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3على األعدادالنسبية.
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6

األسس والجذور 

واألعداد الحقيقية

يدرك مفهوم األسس ويستخدمها 

في إيجاد قيمة التعابير العددية

1.1.10.1-6
يستخدم القوى للتعبير عن ضرب عوامل متساوية ويحول 

2من الصورة األسية إلى الصورة العادية وبالعكس.

2يعطي أمثلة من الحياة تتضمن الصورة األسية.2.1.10.1-6

3.1.10.1-6
يحسب قيم تعابير عددية تتضمن قوى باستخدام ترتيب 

2العمليات.

8

يصنف األعداد الحقيقية، ويبسط 

التعابير العددية التي تتضمن 

أسًسا أو جذورًا.

1.1.10.1-8
يميــز األعـــداد التــي يمثـــل كــل منهــا مربًعا كامـًال، 

(مثل: 4، 9، 16).
2

1يجد الجذر التربيعي لعدد مربع كامل.2.1.10.1-8

3.1.10.1-8
ويعرف  ويستخدمها  صحيحة  بأسس  القوى  يعرف 

خصائصها. 
1

2يضرب ويقسم القوى ذات األساسات المتشابهة.4.1.10.1-8

2يجد قيمة تعابير تتضمن قوى بأسس صحيحة.5.1.10.1-8

2يكتب األعداد الكلية والعشرية بالترميز العلمي.6.1.10.1-8

2يقدر قيمة الجذر التربيعي لعدد ليس مربًعا كامًال.  7.1.10.1-8

8.1.10.1-8
العملية  هو  لعدد  التربيعي  الجذر  إيجاد  أن  يعرف 

العكسية لتربيع العدد.
2

1يعرف مجموعة األعداد الحقيقية.9.1.10.1-8

1يقارن بين األعداد الحقيقية ويصنفها.10.1.10.1-8

2يميز العدد النسبي والعدد غير النسبي.11.1.10.1-8

3يحل مسائل تطبيقية وحياتية تتضمن قوى وجذورًا.12.1.10.1-8

9

يحسب األسس النسبية 

ويستخدمها في تبسيط التعابير 

الجبرية

1.1.10.1-9
يحول عدًدا مكتوًبا بالصورة األسية إلى الصورة الجذرية، 

33 بالصورة األسية). 2وبالعكس. (مثال: اكتب 

2.1.10.1-9
نسبية، مستخدًما  بأسس  قوى  يتضمن  تعبير  قيمة  يجد 

قواعد األسس والحاسبة.
2

3.1.10.1-9
أبسط  على  نسبية  بأسس  قوى  يتضمن  تعبيرًا  يكتب 

صورة، مستخدًما قواعد األسس.
2

4.1.10.1-9
قوى  استعمال  تتطلب  وحياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

بأسس نسبية.
3

يبسط التعابير الجبرية الجذرية10

1.1.10.1-10
أبسط  في   32 ضع  (مثال:  التربيعية  الجذور  يبسط 

2صورة.

2.1.10.1-10
ناتج  أوجد  (مثال:  التربيعية  الجذور  ويطرح  يجمع 

.( 20 6 5 4 5 3 5+ - +
2

2يضرب ويقسم الجذور التربيعية.3.1.10.1-10

4.1.10.1-10
يحل مسائل تطبيقية وحياتية تتضمن التبسيط والعمليات 

3على الجذور.
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10A

تابع/األسس 

والجذور واألعداد 

الحقيقية

يبسط التعابير الجبرية الجذرية

1.1.10.1-10A
أبسط  في   32 ضع  (مثال:  التربيعية  الجذور  يبسط 

صورة).
2

2.1.10.1-10A
يجمع ويطرح الجذور التربيعية مثال: أوجد ناتج:

20 6 5 4 5 3 5+ - +
2

3.1.10.1-10A.2يضرب و يقسم الجذور التربيعية

4.1.10.1-10A
يحل مسائل تطبيقية وحياتية تتضمن التبسيط والعمليات 

3على الجذور.

9

المجموعات

يحسب المجموعات الجزئية 

ويوجد التقاطع واالتحاد بين 

المجموعات والمتممة والفرق 

(Venn) بينها ويمثلها بأشكال فن

1.1.11.1-9

(مجموعة،  بالمجموعات  المتعلقة  المفردات  يستخدم 
مجموعة  شاملة،  مجموعة  جزئية،  مجموعة  عنصر، 

خالية).
1

2.1.11.1-9.(Venn) 2يمثل المجموعات بمخطط فن

3.1.11.1-9
االتحاد لمجموعتين  التقاطع ومجموعة  يحدد مجموعة 

1ويمثلهما.

4.1.11.1-9
يتعرف خواص االتحاد والتقاطع بين المجموعات (االبدال 

2والتجميع وتوزيع التقاطع على االتحاد والعكس).

1يعرف ويحدد مجموعة الفرق بين مجموعتين.5.1.11.1-9

6.1.11.1-9
جزئية  لمجموعة  المتممة  المجموعة  ويحدد  يعرف 

2معينة.

7.1.11.1-9
بمخطط  المتممة  والمجموعة  الفرق  مجموعة  يمثل 

.(Venn)2

2يقارن بين مجموعتين ومجموعة تقاطعهما واتحادهما.8.1.11.1-9

10
ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري العمليات عليها

1.1.12.1-10

مثال:  وأعمدة)  (صفوف  مصفوفة  في  البيانات  ينظم 
رتب المعلومات اآلتية في مصفوفة: يستورد تاجر ماعزًا 
على  400 و350 درهًما  بسعر  والسعودية  الصومال  من 
التوالي وأبقاًرا من الصومال والسعودية بثمن 700 و800 

درهم على التوالي.

1

2.1.12.1-10

رتبة  حدد  مثال:  ورتبتها  المصفوفة  مدخالت  يحدد 
3 4 1

1 3 3

1 3 0

-

R

T

SSSSSSSS

V

X

WWWWWWWW

المصفوفة التالية:                                  
1

3.1.12.1-10
يميز المصفوفة الصفرية ومصفوفة الوحدة والمصفوفة 

1المربعة.

1يكتب مصفوفة الوحدة من الرتبتين (2×2).4.1.12.1-10

1يذكر شروط تساوي المصفوفات.5.1.12.1-10

2يجد قيمة العناصر المجهولة في حالة تساوي مصفوفتين.6.1.12.1-10

1يجمع ويطرح مصفوفتين من الرتبة نفسها.7.1.12.1-10

1يضرب مصفوفة في عدد.8.1.12.1-10
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10

تابع/المصفوفات

ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري العمليات عليها

9.1.12.1-10
الرتبة  الرتبة (m×n) بمصفوفة من  يضرب مصفوفة من 

(n×k) ويفهم خواص عملية ضرب المصفوفات.
2

10.1.12.1-10
والعمليات  المصفوفات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3عليها.

2يجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة (2×2).11.1.12.1-10

12.1.12.1-10

ويتحــقق  بسيطـــة،  مصفوفيــــة  معـــادالت  يحـــل 
(برنامــج  التــكنولوجيا  باستخــــدام  الناتــــج  مــــن 

.(GeoGebra
2

2يجد محدد مصفوفة من الرتبة (2×2).13.1.12.1-10

14.1.12.1-10
يحل نظاًما من معادلتين خطيتين في متغيرين باستخدام 

3قاعدة كريمر.

10A
ينظم البيانات في مصفوفات 

ويجري العمليات عليها

1.1.12.1-10A

مثال:  وأعمدة)  (صفوف  مصفوفة  في  البيانات  ينظم 

رتب المعلومات اآلتية في مصفوفة: يستورد تاجر ماعزًا 

على  400 و350 درهًما  بسعر  والسعودية  الصومال  من 

التوالي وأبقاًرا من الصومال والسعودية بثمن 700 و800 

درهم على التوالي.

1

2.1.12.1-10A

رتبة  حدد  مثال:  ورتبتها  المصفوفة  مدخالت  يحدد 

3المصفوفة التالية: 4 1

1 3 3

1 3 0

-

R

T

SSSSSSSS

V

X

WWWWWWWW

1

3.1.12.1-10A
يميز المصفوفة الصفرية ومصفوفة الوحدة والمصفوفة 

المربعة.
1

4.1.12.1-10A.3×31يكتب مصفوفة الوحدة من الرتبتين 2×2 و

5.1.12.1-10A.1يعرف شروط تساوي المصفوفات

6.1.12.1-10A.2يجد قيمة العناصر المجهولة في حالة تساوي مصفوفتين

7.1.12.1-10A.1يجمع ويطرح مصفوفتين من الرتبة نفسها

8.1.12.1-10A.1يضرب مصفوفة في عدد

9.1.12.1-10A
الرتبة  الرتبة (m×n) بمصفوفة من  يضرب مصفوفة من 

(n×k) ويفهم خواص عملية ضرب المصفوفات.
2

10.1.12.1-10A
والعمليات  المصفوفات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

عليها.
3

11.1.12.1-10A.2×2 2يجد النظير الضربي لمصفوفة من الرتبة

12.1.12.1-10A

يحــــل معـــادالت مصفوفيـــــة بسيطـــــة، ويتحـــقق 

(بـرنـامج  التكنولوجيــا  باستخـدام  النــــاتج  مــــن 

.(GeoGebra

2

13.1.12.1-10A.(3×3) 2يجد محدد مصفوفة من الرتبة (2×2) والرتبة
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10Aتابع/المصفوفات

تابع/ينظم البيانات في 

مصفوفات ويجري العمليات 

عليها

14.1.12.1-10A
إيجاد  في   (3×3) الرتبة  من  مصفوفة  محدد  يستخدم 

مساحة المثلث.
3

15.1.12.1-10A

يحل نظاًما من معادلتين خطيتين في متغيرين ونظاًما 
من ثالث معادالت خطية في ثالث متغيرات باستخدام 

قاعدة كريمر.
3

16.1.12.1-10A.3يستعمل المصفوفات إلجراء التحويالت الهندسية

10

األعداد المركبة

يدرك مفهوم العدد المركب 

ويعبر عنه ويجد مرافقه

1.1.13.1-10
المعادلة:  حل  خالل  من  المركب  العدد  مفهوم  يدرك 

x 1 02 + =
2

2.1.13.1-10z x iy= + 1يكتب العدد المركب على الصورة: 

3.1.13.1-10

يحدد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي (التمثيلي) للعدد 
المركب (مثال: العدد المركب 5i+3، الجزء الحقيقي =3 

والجزء التخيلي =5).
1

4.1.13.1-10
يجد مرافق العدد المركب (مثال: مرافق العدد x+3i هو 

.(x-3i
2

يجري العمليات الحسابية على 

األعداد المركبة

1.2.13.1-10
مثـــال:  مــركبيـــن  عـــــددين  ويطــــرح  يجمــــع 

(2+6i) + (5 – 2i) = 7 +4i1

2.2.13.1-10
يضـــــــرب عــــدديـــــــــــن مـــركبيــــن مثــــــال: 

(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i2

3.2.13.1-10
على  والضرب  والطرح  الجمع  عمليات  خواص  يكتشف 

2األعداد المركبة.

2يقسم عدًدا مركًبا على آخر.4.2.13.1-10

10A

يدرك مفهوم العدد المركب 

ويعبر عنه ويجد مرافقه

1.1.13.1-10A
المعادلة:  حل  خالل  من  المركب  العدد  مفهوم  يدرك 

x 1 02 + =
2

2.1.13.1-10Az x iy= + 1يكتب العدد المركب على الصورة 

3.1.13.1-10A

يحدد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي (التمثيلي) للعدد 
المركب (مثال: العدد المركب 5i+3، الجزء الحقيقي =3 

والجزء التخيلي =5).
1

4.1.13.1-10A
مرافق  (مثــال:  المركب  العــــدد  مرافـــق  يجــــد 

.(x-3i هو x+3i 2العدد

يجري العمليات الحسابية على 

األعداد المركبة ويحل معادالت 

بسيطة في حقل األعداد المركبة

1.2.13.1-10A
مثـــال:  مـــركبيـــن  عــدديـــن  ويطــــرح  يجمــــع 

(2+6i) + (5 – 2i) = 7 +4i
1

2.2.13.1-10A
مثـــــــال:   مــــركبيــــــــن  عــــدديـــــن  يضــــرب 

(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i
2

3.2.13.1-10A
على  والضرب  والطرح  الجمع  عمليات  خواص  يكتشف 

2األعداد المركبة.

4.2.13.1-10A.2يقسم عدًدا مركًبا على آخر

5.2.13.1-10A
الثانية في مجموعة  الدرجة  يحل معادالت بسيطة من 

3األعداد المركبة.
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11

تباع/األعداد 

المركبة

يدرك مفهوم العدد المركب في 

الصورة القطبية ويحول العدد 

المركب من صورة إلى أخرى 

ويعينه في المستوى اإلحداثي

1.1.13.1-11
يكتب العدد المركب على الصورة القطبية.

cos sinr iz i i= +^ h2

2.1.13.1-11
يعين السعة والمقياس في الصورة القطبية للعدد 

2المركب.

2يحول العدد المركب من صورة إلى أخرى.3.1.13.1-11

يحل معادالت بسيطة في حقل 

األعداد المركبة
1.2.13.1-11

في  الثانية  الدرجة  من  بسيطة  معادالت  يحل 

3مجموعة األعداد المركبة.

11A

يدرك مفهوم العدد المركب في 

الصورة القطبية ويحول العدد 

المركب من صورة إلى أخرى 

ويعينه في المستوى اإلحداثي

1.1.13.1-11A
يكتب العدد المركب على الصورة القطبية.

cos sinr iz i i= +^ h
2

2.1.13.1-11A
يعرف صيغة أويلر ويستخدمها.

cos sine ii i i= +i
2

3.1.13.1-11A
يعين السعة والمقياس في الصورة القطبية للعدد 

2المركب.

4.1.13.1-11A.2يحول العدد المركب من صورة إلى أخرى

يحل معادالت في حقل األعداد 

المركبة ويجد الجذور التكعيبية 

للعدد واحد

1.2.13.1-11A
يعرف مبرهنة ديموافر ويستخدمها ليكتب القوة 

1النونية (nth) لألعداد المركبة.

2.2.13.1-11A.2يحل مسائل تطبيقية على مبرهنة ديموافر

3.2.13.1-11A
في  والثالثة  الثانية  الدرجة  من  معادالت  يحل 

3مجموعة األعداد المركبة.

4.2.13.1-11A, ,w w1 2^ h 2يجد الجذور التكعيبية للعدد واحد

5.2.13.1-11A
يعرف خواص الجذور التكعيبية للعدد 1.

2

مجال األنماط والجبر والدوال

األنماط1

يميز ويكمل ويكون ويصف 

أنماًطا من الصور واألشكال 

واألشياء المحسوسة

2يصف نمًطا مرسوًما ألشكال أو صور.1.1.1.2-1

1يميز أنماًطا من الصور والرسومات واألعداد.2.1.1.2-1

2يكمل نمًطا أو عالقة من األشكال أو األعداد.3.1.1.2-1

4.1.1.2-1
األشكال  من  متناقصة  أو  متزايدة  أنماًطا  يكون 

2والمجسمات.
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2

تابع/األنماط

يميز ويكمل ويكون ويصف أنماًطا 

هندسية وعددية باستخدام لوحة 

المئة

1يميز ويكون أنماًطا عددية على لوحة المئة.1.1.1.2-2

2.1.1.2-2

مثل  (مثال:  المئة  لوحة  على  عددية  أنماًطا  يمثل 

نمًطا عدديٍّا على لوحة المئة مبتدًئا بالعد 53).
10987654321

20191817161514131211

30292827262524232221

40393837363534333231

50494847464544434241

60595857565554535251

70696867666564636261

80797877767574737271

90898887868584838281

100999897969594939291

2

3.1.1.2-2

يصف أنماًطا من األشكال الهندسية واألعداد ويكملها 

1(مثال: صف النمط الهندسي، ثم أكمل هذا النمط).

4.1.1.2-2

يكّون أنماًطا باستخدام أشكال هندسية وفق سمات 

مختلفة (الشكل – الحجم – اللون) مثال: كون نمًطا 

تختارها  سمة  وفق  التالية  الهندسية  األشكال  من 

(اللون – الشكل).
2

3
يكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط 

معطى.

1يكمل أنماًطا ويجد العناصر الناقصة فيها.1.1.1.2-3

1يميز بين مجموعات متساوية وغير متساوية.2.1.1.2-3

3.1.1.2-3

يدخر  (مثال:  معطاه  قاعدة  على  بناء  نمًطا  يكون 

نهاية  وفي  درهمين  اليومي  مصروفه  من  أحمد 

األسبوع اشترى قلًما بـ 6 دراهم، كون نمًطا لمدخراته 

حتى نهاية األسبوع، ثم أوجد ما تبقى معه.

2

2يوجد قاعدة لنمط معطى.4.1.1.2-3

2

التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل جمًال عددية بسيطة
1.1.2.2-2

يحل جمًال عددية مستخدًما عمليتي الجمع والطرح 

تمثل مسائل حياتية (مثال: ذهب أحمد إلى المكتبة 

اشترى مقلمة  20 درهًما  فئة  نقود من  ومعه ورقة 

بسعر 15 درهًما، كم درهًما بقي معه؟).

2

2يحل جمًال عددية مفتوحة (مثال: 2 +…… = 9).2.1.2.2-2

3
يعبر عن مواقف حياتية بجمل 

عددية بسيطة ويحلها

1.1.2.2-3
عددية  جمًال  مستخدًما  حياتية  مسائل  عن  يعبر 

3تتضمن خطوة واحدة.

2.1.2.2-3

العددين  أحد  بغياب  بسيطة  عددية  جمًال  يحل 
العادية،  بالطريقة  أو  المضروبين  أو  المجموعين 
(مثال: العدد الناقص لكي تكون العبارة صحيحة فيما 

يلي: ... 14+23>+20).

2

3.1.2.2-3
لتمثيل  العددية  والجمل  والكلمات  الصور  يستخدم 

2العالقة في جدول المدخالت والمخرجات.
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4

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يعبر عن مواقف حياتية بجمل عددية 

تتضمن عملية واحدة ويحلها
1.1.2.2-4

تتضمن  عددية  جمل  في  حياتية  مواقف  يمثل 
2خطوة واحدة ويحلها.

4-1.2.2.2يكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط معطى
قاعدة  ويوجد  وهندسية  عددية  أنماًطا  يكمل 

2النمط.

5

يكتب قاعدة النمط جبريٍّا ويحل جمًال 

عددية تحتوي القسمة والضرب بخطوة 

واحدة أو خطوتين

1.1.2.2-5

جدول  في  األعــداد  تربط  التي  القاعدة  يوجد 
ويستخدم الرموز والعبارات الجبرية (مثال: أكمل 
قاعدة  اكتب  ثم  نمط  على  للحصول  الجدول 

12610الداخل
457الخارج

النمط).             
2

2.1.2.2-5
يصف ويكمل ويعمم قاعدة األنماط في جداول 

2ضمن المسائل العددية أو الحياتية.

3.1.2.2-5
خطوتين  أو  واحدة  بخطوة  عددية  تعابير  يحل 

2تتضمن عمليات الضرب والقسمة.

4.1.2.2-5

ضمن  عددية  جمل  إلى  حياتية  مواقف  يترجم 
مع  (مثال:  ويحلها  خطوتين،  أو  واحدة  خطوة 
كان مع  إذا  ما مع محمود  أضعاف  ثالثة  محمد 
محمود (n) درهًما اكتب تعبيرًا جبريٍّا ثم أوجد ما 

مع محمد إذا كان مع محمود 5 دراهم).

2

6

يفهم ويكتب التعابير الجبرية الخطية

1.1.2.2-6

ضمن  جبري  لتعبير  العددية  القيمة  يحسب 
التعبير  جد  (مثال:  الموجبة  الصحيحة  األعداد 

الجبري  إذا كانت قيمة 
.(  ،

1

2.1.2.2-6

ضمن  جبري  لتعبير  العددية  القيمة  يحسب 
العددية  القيمة  احسب  (مثال:  الكسرية  األعداد 

.(n=5, m=3 للتعبير الجبري  عند
2

3.1.2.2-6

ينمذج التعابير الجبرية بأشكال مختلفة باستخدام 
األلفاظ والرسومات والجداول والرموز (مثال: إذا 
نمذج   N الرمز  تمثل  اآلحاد   تمثل  كان  

.( التعبير 
2

يدرك مفهومي المعادلة والمتباينة 

الخطية، ويحل المعادلة والمتباينة 

الخطية

1.2.2.2-6

تمثل  للمتغير  المعطاة  القيمة  كانت  إن  يبين 
حًال للمعادلة (مثال: بين فيما إذا كانت     

.( هي حًال للمعادلة 
1

2.2.2.2-6
يحل معادلة خطية من خطوة واحدة باستخدام 

النمذجة.
1

3.2.2.2-6

يعبر عن مواقف حياتية بمعادلة خطية ويحلها 

أخويه  على  درهًما   75 الله  عبد  وزع  (مثال: 

بحيث أعطى األكبر ضعف األصغر عبر عن ذلك 

بمعادلة، ثم أوجد ما أخذه كًال منها).

2

4.2.2.2-6
ويمثل  خطية  متباينة  ويحّل  المتباينة،  يتعرف 

2الحّل على خط األعداد.
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7

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يبسط التعابير الجبرية الخطية ويجد 

قيمتها ويحل معادالت خطية من 

خطوتين

1.1.2.2-7
لتبسيط  الحسابية  العمليات  خــواص  يستخدم 

1التعابير الجبرية الخطية.

2.1.2.2-7
يجمع ويطرح التعابير الجبرية (مثال: بسط التعبير 

.( u u u3 5 4+ - =
1

3.1.2.2-7

يعبر عن واقع بمعادلة، ويحل معادلة من خطوتين 
باستخدام النماذج أو خواص األعداد، ضمن األعداد 
المخطط  تمثل  معادلة  اكتب  (مثال:  الصحيحة 

50
4k 6

التالي وحلها.)           

2

4.1.2.2-7
يحل معادالت من خطوة أو خطوتين ضمن األعداد 

.( k
8

3

4

3
+ = 2النسبية الموجبة (مثال: حل المعادلة 

5.1.2.2-7
معطى  جبري  مقدار  قيمة  ليجد  معادلة  يحـــل 

.(x+4 أوجد قيمة ،x+12=27 مثال: إذا كانت)2

6.1.2.2-7

بخطوتين  بمعادلة خطية  حياتي  موقف  يعبر عن 
ويحلها (مثال: في حديقة الحيوانات، سعر التذكرة 
للولد 7AED، وللبالغ AED10 10 أوالد و4 بالغين 
قصدوا الحديقة للمتعة، اكتب معادلة وحّلها لتجد 

ما دفعوه). 

2

يحل المتباينات الخطية من خطوة 

وخطوتين

1.2.2.2-7
واحدة  خطوة  من  خطية  متباينة  ويحل  يكتب 

2ويمثل الحل على خط األعداد.

2.2.2.2-7
ويمثل  خطوتين  من  خطية  متباينة  ويحل  يكتب 

3الحل على خط األعداد.

3يحل مسائل حياتية باستعمال المتباينات.3.2.2.2-7

8

يجري العمليات الحسابية على التعابير 

الجبرية

1.1.2.2-8
يعرف التعابير الجبرية من الدرجة الثانية ويجمعها 

2ويطرحها.

2.1.2.2-8

ويستخدم  آخر،  في  خطيٍّا  جبريٍّا  تعبيرًا  يضرب 
المتطابقات المميزة:
x a x ax a22 2 2! != +^ hx a x a x a2 2+ - = -^ ^h h ،

2

يحل معادالت ومتباينات خطية 

بخطوتين ويمثلها بيانيٍّا

1.2.2.2-8

على  تحتوي  بخطوتين  خطية  مــعــادالت  يحل 
الحقيقية،  األعــداد  ضمن  الجهتين  من  متغيرات 

.( d d9 6 8- = - (مثال: 
2

2.2.2.2-8
يحل قانوًنا ليكتب متغيرًا بداللة المتغيرات األخرى، 

3مستخدًما خصائص المعادلة.

3.2.2.2-8
يحل متباينة خطية بخطوة أو خطوتين ويمثل الحل 

2على خط األعداد.

4.2.2.2-8
بمعامالت  الخطية  والمتباينات  المعادالت  يحل 

2نسبية.

يعبر عن مواقف حياتية بنظام 

معادالت خطية ويحلها بطرائق مختلفة

1.3.2.2-8
معادلتين  من  بنظاٍم  حياتي  موقف  عن  يعبر 

3خطيتين.

2.3.2.2-8
يحل نظاًما من معادلتين خطيتين بالحذف، ويتأكد 

2من الحل باستخدام اآللة الحاسبة.
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8

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يعبر عن مواقف حياتية بنظام 

معادالت خطية ويحلها بطرائق 

مختلفة

3.3.2.2-8
يحل نظاًما من معادلتين خطيتين بالتعويض ويتأكد 

2من الحل باستخدام اآللة الحاسبة.

4.3.2.2-8
يحل نظاًما من معادلتين خطيتين بيانيٍّا ويتأكد من 

2الحل باستخدام اآللة الحاسبة.

5.3.2.2-8

يحل مسائل حياتية تتطلب حّل نظام من معادلتين 
المكتبة بصحبة ولديه  خطيتين (مثال: قصد سالم 
دفاتر  قلًما و3  أحمد  اشترى  لوازم مدرسية،  لشراء 
و3  أقالم   4 أخوه  واشترى   ،32AED جميًعا  كلفتها 
القلم وكم  ثمن  كم   ،47AED كلفتها جميًعا  دفاتر 

ثمن الدفتر؟).

2

9

يجري العمليات الحسابية على التعابير 

الجبرية ويحللها

1.1.2.2-9
الجبرية  التعابير  ويبسط  ويضرب  ويطرح  يجمع 

.( a a2 4 4 1+ +^ ^h h 2(مثال: اضرب وبسط

2.1.2.2-9

يحلل التعابير الجبرية التربيعية في حاالت خاصة، 
باستخدام طرق مناسبة (عامل مشترك، الفرق بين 

مربعين، التجربة والخطأ).
2

2يحلل التعابير الجبرية التربيعية بإكمال المربع. 3.1.2.2-9

2يحلل مجموع وفرق مكعبين.4.1.2.2-9

يحل المعادالت التربيعية

1.2.2.2-9
التحليل (مثال:  التربيعية باستخدام  المعادلة  يحل 

.(t t21 0- =2 2أوجد مجموعة حل المعادلة 

2يحل المعادلة التربيعية باستخدام التكنولوجيا.2.2.2.2-9

1يحل المعادلة التربيعية باستخدام القانون.3.2.2.2-9

3يحل مسائل حياتية تحتوي على معادالت تربيعية.4.2.2.2-9

10
يحل نظام معادلة خطية وأخرى 

تربيعية ونسبية ونظام متباينات خطية

1.1.2.2-10

خطية  إحداهما  معادلتين  من  نظاًما  جبريٍّا  يحل 
واألخرى تربيعية مثال: 

y x x y x20 50 12 10 8= - + =- -2 ,
2

2.1.2.2-10
يحل نظاًما من معادلتين إحداهما خطية واألخرى 

.(GeoGebra برنامج) 2تربيعية بيانيٍّا وباستخدام

3.1.2.2-10
بيانيٍّا  ويمثلها  متغيرين  في  خطية  متباينة  يحل 

.(GeoGebra برنامج) باستخدام
2

4.1.2.2-10
يحل نظام متباينات خطية ويمثلها بيانيٍّا باستخدام 

.(GeoGebra برنامج)3

3يحل مسائل حياتية باستخدام البرمجة الخطية.5.1.2.2-10

6.1.2.2-10
يحل متباينات من الدرجة الثانية (التربيعية) جبريٍّا 

2ويمثل مجموعة الحل على خط األعداد.

2يحل متباينات من الدرجة الثانية بيانيٍّا.7.1.2.2-10

8.1.2.2-10
من  متباينات  حل  تشمل  حياتية  مسائل  يحل 

2الدرجة الثانية.

9.1.2.2-10
مسائل  ويحل  وبيانيٍّا  جبريٍّا  نسبية  معادالت  يحل 

3حياتية عليها.
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تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يميز المتطابقات المثلثية األساسية
1.2.2.2-10

ــرف الــمــتــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــقــة  ـــ ـــ ــع ي
 (sin cosx x 12 2+ = ) الفيثـــــــاغـــــوريــــة 

ويستخدمها.
2

tan ويستخدمها.2.2.2.2-10 cos
sin0 0
0= 2يعرف متطابقة الظل 

10A

يحل نظام معادلة خطية وأخرى 

تربيعية ونظام متباينات خطية

1.1.2.2-10A

خطية  إحداهما  معادلتين  من  نظاًما  جبريٍّا  يحل 

واألخرى تربيعية مثال: 
y x x y x20 50 12 10 8= - + =- -2 ,

2

2.1.2.2-10A
واألخرى  إحداهما خطية  معادلتين  من  نظاًما  يحل 

.(GeoGebra برنامج) تربيعية بيانيٍّا وباستخدام
2

3.1.2.2-10A
بيانيٍّا  ويمثلها  متغيرين  في  خطية  متباينة  يحل 

.(GeoGebra برنامج) باستخدام
2

4.1.2.2-10A
يحل نظام متباينات خطية ويمثلها بيانيٍّا باستخدام 

.(GeoGebra برنامج)
3

5.1.2.2-10A.3يحل مسائل حياتية باستخدام البرمجة الخطية

6.1.2.2-10A
يحل متباينات من الدرجة الثانية (التربيعية) جبريٍّا 

ويمثل مجموعة الحل على خط األعداد.
2

7.1.2.2-10A.2يحل متباينات من الدرجة الثانية بيانيٍّا

8.1.2.2-10A
يحل مسائل حياتية تشمل حل متباينات من الدرجة 

الثانية.
2

9.1.2.2-10A.2يحل معادالت ومتباينات نسبية جبريٍّا وبيانيٍّا

يميز المتطابقات المثلثية األساسية
1.2.2.2-10A

x) ويستخدمها. يعرف المتطابقة الفيثاغورية (
sin cosx x 12 2+ =

2

2.2.2.2-10A.ويستخدمها tan cos
sin0 0
0= 2يعرف متطابقة الظل 

11

يحل معادالت ومتباينات تشمل 

المطلق

1.1.2.2-11
معادالت  حل  في  المطلق  قيمة  خواص  يستخدم 

2تحوي المطلق.

2.1.2.2-11
متباينات  حل  في  المطلق  قيمة  خواص  يستخدم 

2تحوي المطلق.

يحل المعادالت األسية واللوغاريتمية

1.2.2.2-11
يستخدم اللوغاريتميات ليحل معادالت تحتوي على 

2الجذور والقوى.

2.2.2.2-11

األسية  المعادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 
تبيع  (مثال:  األسي)  والنمو  (التراجع  واللوغاريتمية 
المنتج  هذا  شكل  وقد  ما،  منتج  الشركات  إحدى 
انتعاًشا كبيرًا فزادت مبيعاته %20 سنويٍّا، فإذا تم بيع 
العام، أوجد ما  المنتج هذا  30000 قطعة من هذا 

سوف تكون عليه المبيعات بعد سنتين؟). 

3

يحل معادالت مثلثية
1.3.2.2-11

يحل معادالت مثلثية بسيطة جبريٍّا وبيانيٍّا باستخدام 
2التكنولوجيا.

2.3.2.2-11
مثلثية  معادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 

3بسيطة.
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11A

تابع/التعابير 

والمعادالت 

والمتباينات

يحل معادالت ومتباينات تشمل 

المطلق

1.1.2.2-11A
معادالت  حل  في  المطلق  قيمة  خواص  يستخدم 

2تحوي المطلق.

2.1.2.2-11A
متباينات  حل  في  المطلق  قيمة  خواص  يستخدم 

2تحوي المطلق.

يحل المعادالت األسية واللوغاريتمية 

والجذرية

1.2.2.2-11A.2يميز التعابير الجذرية ويكتبها في الصورة األبسط

2.2.2.2-11A.2يحل معادالت جذرية جبريٍّا وبيانيٍّا

3.2.2.2-11A
تحتوي  معادالت  ليحل  اللوغاريتميات  يستخدم 

2على الجذور والقوى.

4.2.2.2-11A

األسية  المعادالت  تشمل  حياتية  تطبيقات  يحل 
والنمواألسي)  (التراجع  والجذرية  واللوغاريتمية 
شكل  وقد  ما،  منتج  الشركات  إحدى  تبيع  (مثال: 
  20% مبيعاته  فزادت  كبيرًا  انتعاًشا  المنتج  هذا 
سنويٍّا، فإذا تم بيع 30000 قطعة من هذا المنتج 
هذا العام، أوجد ما سوف تكون عليه المبيعات بعد 

سنتين؟).

3

يحل معادالت مثلثية

1.3.2.2-11A
والضعف  والفرق  المجموع  متطابقات  يعرف 

2والنصف ويستخدمها.

2.3.2.2-11A
باستخدام  وبيانيٍّا  جبريٍّا  مثلثية  معادالت  يحل 

2التكنولوجيا.

3.3.2.2-11A.3يحل تطبيقات حياتية تشمل معادالت مثلثية

10

البرهان الرياضي

يدرك مفهوم البرهان المباشر وغير 

المباشر

1يميز بين المتطابقة والمعادلة.1.1.3.2-10

1يميز مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر.2.1.3.2-10

2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها.3.1.3.2-10

2يبسط ويثبت صحة المتطابقات المثلثية البسيطة.4.1.3.2-10

5.1.3.2-10
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

3ويستخدمها في إثبات العالقة الجبرية.

10A

1.1.3.2-10A.1يميز بين المتطابقة والمعادلة

2.1.3.2-10A.1يميز مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر

3.1.3.2-10A.2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها

4.1.3.2-10A
يبسط ويثبت صحة المتطابقات المثلثية البسيطة 

2والمركبة.

5.1.3.2-10A
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

3ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.

11
يدرك مفهوم البرهان المباشر وغير 

المباشر واالستقراء الرياضي

2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها.1.1.3.2-11

2.1.3.2-11
صحة  إثبات  في  الرياضي  االستقراء  يستخدم 

2متطابقات جبرية.

3.1.3.2-11
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

2ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.
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11Aالبرهان الرياضي
يدرك مفهوم البرهان المباشر وغير 

المباشر واالستقراء الرياضي

1.1.3.2-11A.2يبسط المتطابقات الجبرية ويثبت صحتها

2.1.3.2-11A
صحة  إثبات  في  الرياضي  االستقراء  يستخدم 

2متطابقات جبرية.

3.1.3.2-11A
المباشر  وغير  المباشر  البرهان  مفهوم  يميز 

2ويستخدمهما في إثبات العالقات الجبرية.

6

الدوال

يمثل العالقات والدوال في المستوي 

اإلحداثي

1.1.4.2-6
(نقطة  عناصره  ويسمي  اإلحداثي  المستوي  يرسم 

1األصل، المحور اإلفقي، المحور الرأسي).

1يعين ويقرأ موقع نقطة في المستوي اإلحداثي.2.1.4.2-6

3.1.4.2-6
أو في جدول  اإلحداثي  المستوي  يمثل عالقة في 

1(المدخالت والمخرجات).

4.1.4.2-6

جداول،  (رموز،  عدة  بطرائق  الخطية  الدالة  يمثل 
رسوم بيانية، مخطط سهمي)، ويحول بين التمثيالت 

المختلفة.
2

5.1.4.2-6

(مثال:  المستقل  والمتغير  التابع  المتغير  يميز 
يزداد  يلي:  فيما  المستقل  من  التابع  المتغير  ميز 
استهالك الكهرباء كلما ازدادت الرطوبة في الجو).

2

2يستخدم الدوال والعالقات في حل مسائل حياتية.6.1.4.2-6

8

يدرك مفهوم العالقة ومفهوم الدالة 

ويميز الدالة الخطية والدالة الثابتة 

وخواصهما

2يميز بين الدالة التربيعية والخطية.1.1.4.2-8

2يكتب معادلة الدالة الخطية ويستخدمها.2.1.4.2-8

3.1.4.2-8

جداول،  (رموز،  عدة  بطرائق  الخطية  الدالة  يمثل 
رسوم بيانية، مخطط سهمي)، ويحول بين التمثيالت 

المختلفة.
2

2يميز الدالة من العالقة.4.1.4.2-8

1يميز الدالة الخطية الثابتة.5.1.4.2-8

6.1.4.2-8
يصف خواص العالقات، مثل االنعكاسية، التماثلية، 

2المتعدية.

2يصف خواص الدوال: تقابل، تباين، شمول.7.1.4.2-8

8.1.4.2-8
المقابل  والمجال  والمدى  المجال  ويميز  يحدد 

2لدالة أو عالقة معطاة.

يميز التغيرات على الدالة الخطية من 

خالل تغير المعامالت

1يبين العالقة بين متوسط التغير ومفهوم الميل.1.2.4.2-8

2.2.4.2-8
الخطية  الدوال  حاالت  في  التغير  متوسط  يحسب 

1جبريٍّا وبيانيٍّا باستخدام التكنولوجيا.

2يجد ويفسر ميل الخط المستقيم جبريٍّا وبيانيٍّا.3.2.4.2-8

4.2.4.2-8
من  متغيرين  بين  الخطية  العالقة  طبيعة  يستنتج 

2الرسم البياني ويجد ميلها.

5.2.4.2-8
نقطة  أو  نقطتين،  بمعرفة  المستقيم  معادلة  يجد 

1والميل، أو التقاطع مع المحور y والميل. 
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8

تابع/الدوال

يميز التغيرات على الدالة الخطية من 

خالل تغير المعامالت

6.2.4.2-8
في  أو  بيانيٍّا  ممثلتين  دالتين  خــواص  بين  يقارن 

2جدولين.

7.2.4.2-8
الخطية،  والعالقات  الدوال  على  حياتية  مسائل  يحل 

3جبريٍّا وبيانيٍّا.

9
يصف الدوال التربيعية ويمثلها بيانيٍّا 

ويجد أصفارها

1.1.4.2-9
يدويٍّا،  التربيعية  للدالة  البياني  التمثيل  يرسم 

2وباستخدام التكنولوجيا.

2.1.4.2-9
(القطع  التربيعية  للدالة  البياني  التمثيل  يصف 

.cو bو a 2المكافىء) باالعتماد على المعامالت

1يجد إحداثيي رأس القطع المكافئ، جبريٍّا وبيانيٍّا. 3.1.4.2-9

4.1.4.2-9
جبريٍّا  المكافئ،  للقطع  التماثل  محور  معادلة  يجد 

وبيانيٍّا. 
1

5.1.4.2-9

التربيعية  للدواّل  الكبرى  أو  الصغرى  القيم  يجد 
أكبر   f الدالة  تأخذ  حيث   x قيمة  جد  (مثال: 
القيمة:  تلك  وحــدد  لها،  قيمة  أصغر  أو  قيمة 

.( 2f x x x3 24= + -^ h

1

6.1.4.2-9

الدوال  اصفار  ليتحقق من وجود  الممييز  يستخدم 
كان  إن  لتحدد  المميز  استخدم  (مثال:  التربيعية. 

f أصفار.) x x x5 6= - -2^ h للدالة 
1

7.1.4.2-9
يجد أصفار الدوال التربيعية، جبريا وبيانيٍّا، ويتحقق 

2من الحل.

8.1.4.2-9
وبيانيٍّا.  جبريٍّا  التربيعية،  الدوال  ومدى  مجال  يجد 

.( f x x 4- -2^ h- 1(مثال: جد مجال ومدى الدالة 

9.1.4.2-9
والمعادالت  الــدوال  على  حياتية  مسائل  يحل 

3التربيعية.

10

يحدد سلوك ومجال ومدى كثيرات 

الحدود والدوال النسبية ويجري 

العمليات الحسابية األربعة عليها

1.1.4.2-10
يميز الدالة الحدودية (الدالة كثيرة الحدود) ويجد 

1مجالها ومداها.

2.1.4.2-10
غير  فردية،  (زوجية،  الحدودية  الدالة  يصف سلوك 

3ذلك).

3.1.4.2-10
التكنولوجيا  مستخدًما  حدودية  دالة  بيان  يرسم 

.(GeoGebra برنامج)2

4.1.4.2-10
كثيرات  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

1الحدود.

5.1.4.2-10
القسمة  باستخدام  أخرى  على  حدود  كثيرة  يقسم 

2المطولة والتركيبية.

6.1.4.2-10
العكسي ويعّبر عنهما  والتغير  الطردي  التغير  يميز 

2جبريٍّا ويمثلهما بيانيٍّا.

3يحل مسائل على التغير الطردي والتغير العكسي.7.1.4.2-10

2يميز الدالة النسبية ويجد مجالها ومداها.8.1.4.2-10

9.1.4.2-10
التعابير  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

2النسبية.
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10A

تابع/الدوال

يحدد سلوك ومجال ومدى كثيرات 

الحدود والدوال النسبية ويجري 

العمليات الحسابية األربعة عليها

1.1.4.2-10A
يميز الدالة الحدودية (الدالة كثيرة الحدود) ويجد 

مجالها ومداها.
1

2.1.4.2-10A
يصف سلوك الدالة الحدودية (زوجية، فردية، غير 

ذلك).
3

3.1.4.2-10A
التكنولوجيا  مستخدًما  حدودية  دالة  بيان  يرسم 

.(GeoGebra برنامج)
2

4.1.4.2-10A
كثيرات  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

الحدود.
1

5.1.4.2-10A
القسمة  باستخدام  يقسم كثيرة حدود على أخرى 

المطولة والتركيبية.
2

6.1.4.2-10A
يستخدم نظريتي الباقي والعوامل في تحليل دالة 

كثيرة حدود.
2

7.1.4.2-10A.2يجد أصفار دالة حدودية

8.1.4.2-10A
يميز التغير الطردي والتغير العكسي ويعّبر عنهما 

جبريٍّا ويمثلهما بيانيٍّا.
2

9.1.4.2-10A.3يحل مسائل على التغير الطردي والتغير العكسي

10.1.4.2-10A.2يميز الدالة النسبية ويجد مجالها ومداها

11.1.4.2-10A
التعابير  على  بأنواعها  الحسابية  العمليات  يجري 

النسبية.
2

11

يعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة، 

صحيحة، جذرية، متفرعة، نسبية) 

ويحل تطبيقاتها

1يحدد مجال ومدى دالة المطلق.1.1.4.2-11

2.1.4.2-11
التحويالت  ويحدد  بيانيٍّا  المطلق  دالــة  يمثل 

الهندسية عليها.
1

1يمثل الدوال الجذرية بيانيٍّا ويحدد مجالها ومداها.3.1.4.2-11

1يمثل الدوال المتفرعة بما فيها دالة الصحيح بيانيٍّا.4.1.4.2-11

يجد معكوس دالة ويحل تطبيقات 

عليها

2ُيمّيز العالقة العكسية لدالة وُيحدد إن كانت دالة.1.2.4.2-11

1ُينشئ الرسم البياني للدالة العكسية لدالة ُمعّينة.2.2.4.2-11

3.2.4.2-11
باستخدام  ُمعّينة  لدالة  العكسية  الدالة  يكتب 

العمليات العكسية (دالة خطية، دالة تربيعية).
2

3يحل مسائل باستخدام الدالة العكسية.4.2.4.2-11

يعرف ويقارن ويرسم الدوال األسية 

واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها

1.3.4.2-11
وباستخدام  بيانيٍّا  ويرسمها  األسية  الدالة  يعرف 
التكنولوجيا (GeoGebra) ويحدد مجالها ومداها.

2

1ُيمّيز الدالة اللوغاريتمية كدالة عكسية لدالة أسية.2.3.4.2-11

3.3.4.2-11
يعرف الدالة اللوغاريتمية ويرسمها بيانيٍّا وباستخدام 

التكنولوجيا (GeoGebra)ويحدد مجالها ومداها.
2
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11

تابع/الدوال

يعرف ويقارن ويرسم الدوال األسية 

واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها

2يعرف ويطبق قوانين اللوغاريتمات واألسس.4.3.4.2-11

5.3.4.2-11
دوال  لكتابة  ويستخدمه   e النيبري  العدد  يعرف 

أسية ُتمثل حاالت من الحياة اليومية.
1

6.3.4.2-11
األسية  ـــدوال  ال تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3واللوغاريتمية.

يعرف ويقارن ويرسم الدوال المثلثية 

ويجري التحويالت الهندسية عليها 

ويحل تطبيقاتها

1.4.4.2-11
يميز الدوال المثلثية ويجد المدى والسعة والدورة 

1لكل منها.

2.4.4.2-11

وباستخدام  بيانيٍّا  األساسية  المثلثية  الدوال  يمثل 
سلوك  ويصف   (GeoGebra) الدوال  رسم  برنامج 

منحنياتها ويجري عليها التحويالت الهندسية.
2

3.4.4.2-11

دالة  من  وكل  الجيبية  الدوال  بين  العالقة  يصف 
الجيب وجيب التمام باستخدام التمدد أو االنكماش 

األفقي والرأسي واإلزاحة.
2

3يحل مسائل حياتية تتضمن الدوال المثلثية.4.4.4.2-11

11A

يعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة، 

صحيحة، جذرية، متفرعة، نسبية) 

ويحل تطبيقاتها

1.1.4.2-11A.1يحدد مجال ومدى دالة المطلق

2.1.4.2-11A
التحويالت  ويحدد  بيانيٍّا  المطلق  ــة  دال يمثل 

1الهندسية عليها.

3.1.4.2-11A.1يمثل الدوال الجذرية بيانيٍّا ويحدد مجالها ومداها

4.1.4.2-11A.1يمثل الدوال المتفرعة بما فيها دالة الصحيح بيانيٍّا

يركب دالتين ويجد معكوس دالة 

ويحل تطبيقات عليها

1.2.4.2-11A.2يفسر مفهوم تركيب دالتين

2.2.4.2-11A.2  يركب دالتين ويحدد مجال الدالة المركبة

3.2.4.2-11A.2ُيمّيز العالقة العكسية لدالة وُيحدد إن كانت دالة

4.2.4.2-11A.1ُينشئ الرسم البياني للدالة العكسية لدالة ُمعّينة

5.2.4.2-11A
باستخدام  ُمعّينة  لدالة  العكسية  الدالة  يكتب 

2العمليات العكسية (دالة خطية، دالة تربيعية).

6.2.4.2-11A.2يكتب الدالة العكسية لدالة ُمتفّرعة القاعدة

7.2.4.2-11A.3يحل مسائل باستخدام الدالة العكسية

يعرف ويقارن ويرسم الدوال األسية 

واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها

1.3.4.2-11A
وباستخدام  بيانيٍّا  ويرسمها  األسية  الدالة  يعرف 

2التكنولوجيا (GeoGebra)ويحدد مجالها ومداها.

2.3.4.2-11A.1ُيمّيز الدالة اللوغاريتمية كدالة عكسية لدالة أسية

3.3.4.2-11A
يعرف الدالة اللوغاريتمية ويرسمها بيانيٍّا وباستخدام 

2التكنولوجيا (GeoGebra)ويحدد مجالها ومداها.

4.3.4.2-11A.2يعرف ويطبق قوانين اللوغاريتمات واألسس

5.3.4.2-11A
دوال  لكتابة  ويستخدمه   e النيبري  العدد  يعرف 

أسية ُتمثل حاالت من الحياة اليومية.
1

6.3.4.2-11A
األسية  الدوال  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3واللوغاريتمية.
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11A

تابع/الدواّل

يعرف ويقارن ويرسم الدوال 

المثلثية ويجري التحويالت 

الهندسية عليها ويحل تطبيقاتها

1.4.4.2-11A
يميز الدوال المثلثية ويجد المدى والسعة والدورة 

1لكل منها.

2.4.4.2-11A

بيانيٍّا  ومقلوباتها  األساسية  المثلثية  الدوال  يمثل 
 (GeoGebra) الدوال  رسم  برنامج  وباستخدام 
التحويالت  عليها  ويجري  منحنياتها  سلوك  ويصف 

الهندسية.

2

12

يحدد نهاية دالة عند نقطة ضمن 

مجالها هندسيٍّا أو جبريٍّا ويحل 

مسائل حياتية على النهايات

2ُيمّيز مفهوم نهاية الدالة عند نقطة.1.1.4.2-12

2يعبر عن نظريات النهايات بعبارات مكافئة.2.1.4.2-12

3.1.4.2-12
يجد نهاية دالة عند نقطة هندسيٍّا (باستخدام الرسم 

البياني).
2

4.1.4.2-12
يجد جبريٍّا نهاية دالة حدودية أو نسبية عند نقطة  

x 2"
lim

x
x
2
42

-
-^ h 2مثال: جد 

5.1.4.2-12
توظيف  من خالل  الجذور  تشمل  دالة  نهاية  يجد 

الضرب بالمرافق.
2

6.1.4.2-12
يجد نهاية دالة ذات قاعدة متفرعة عند نقطة بما 

2فيها دالة المطلق ودالة الصحيح.

2يحل مسائل حياتية على النهايات.7.1.4.2-12

2يستخدم التكنولوجيا في حل مسائل على النهايات.8.1.4.2-12

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو 

على فترة في مجالها

1يفسر مفهوم اتصال دالة عند نقطة.1.2.4.2-12

2يبحث اتصال دالة معطاة عند نقطة بيانيٍّا وجبريٍّا.2.2.4.2-12

3.2.4.2-12
بيانيٍّا  أو  جبريٍّا  فترة  على  دالــة  اتصال  يبحث 

2مستخدًما شروط اتصال دالة عند نقطة.

4.2.4.2-12
االنفصال  نوع  ويحدد  الدالة  انفصال  نقاط  يجد 

جبريٍّا وبيانيٍّا.
2

5.2.4.2-12
يعيد تعريف الدالة إذا كان التخلص من االنفصال 

1ممكًنا.

2يحل مسائل حياتية على االتصال.6.2.4.2-12

2يستخدم التكنولوجيا في حل مسائل على االتصال.7.2.4.2-12

12A

يحدد نهاية الدالة البسيطة أو 

المركبة عند نقطة أو عندما 

 ضمن مجالها هندسيٍّا 

أو جبريٍّا ويحل مسائل حياتية 

على النهايات

1.1.4.2-12A.2ُيمّيز مفهوم نهاية الدالة عند نقطة

2.1.4.2-12A.2يعبرعن نظريات النهايات بعبارات مكافئة

3.1.4.2-12A
يجد نهاية دالة عند نقطة هندسيٍّا (باستخدام الرسم 

البياني).
2

4.1.4.2-12A

يجد جبريٍّا نهاية دالة حدودية أو نسبية عند نقطة 
. 2مثال: جد 
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12Aتابع/الدواّل

يحدد نهاية الدالة البسيطة أو المركبة 

عند نقطة أو عندما  ضمن 

مجالها هندسيٍّا أو جبريٍّا ويحل مسائل 

حياتية على النهايات

5.1.4.2-12A
نظريات  باستخدام  ُمثلثية  دالة  نهاية  جبريٍّا  يجد 

. 2النهايات للدوال المثلثية وباستخدام 

6.1.4.2-12A
عند  لوغاريتمية  أو  أسية  دالة  نهاية  جبريٍّا  يجد 

نقطة.
2

7.1.4.2-12A. 2يجد جبريٍّا نهاية دالة عندما 

8.1.4.2-12A
توظيف  الجذور من خالل  دالة تشمل  نهاية  يجد 

الضرب بالمرافق.
2

9.1.4.2-12A
يجد نهاية دالة ذات قاعدة متفرعة عند نقطة بما 

فيها دالة المطلق ودالة الصحيح.
2

10.1.4.2-12A.2يجد نهاية تركيب دالتين

11.1.4.2-12A
ُتحدد  عندما   الدالة  نهاية  أن  يعرف 

محاذيات أفقية إذا كانت منتهية.
1

12.1.4.2-12A
عندما   الدالة  نهاية  كانت  إذا  أنه  يعرف 

غير منتهية، فإنها ُتحدد محاذيات رأسية.
1

13.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات األفقية لدالة

14.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات الرأسية لدالة

15.1.4.2-12A.1يجد المحاذيات المائلة لداالت معينة

16.1.4.2-12A.2يحل مسائل حياتية على النهايات

17.1.4.2-12A.2يستخدم التكنولوجيا في حل مسائل على النهايات

يبحث اتصال دالة عند نقطة أو على 

فترة في مجالها

1.2.4.2-12A.1يفسر مفهوم اتصال دالة عند نقطة

2.2.4.2-12A.2يبحث اتصال دالة معطاة عند نقطة بيانيٍّا وجبريٍّا

3.2.4.2-12A

بيانيٍّا  أو  جبريٍّا  فترة  على  دالــة  اتصال  يبحث 

مثال:  نقطة  عند  دالة  اتصال  شروط  مستخدما 

f على  x
x

x
1 3=
-

^ h ابحث قابلية االتصال للدالة 

. ,1 1-6 @ الفترة 

2

4.2.4.2-12A
االنفصال  نوع  ويحدد  الدالة  انفصال  نقاط  يجد 

جبريٍّا وبيانيٍّا.
2

5.2.4.2-12A

يجد نقاط انفصال الدالة جبريٍّا ويحدد نوع االنفصال 
 

sin
sinf x

x
x x2= -^ h للدالة  االنفصال  نوع  حدد  مثال: 

. x 0= عند النقطة 
2

6.2.4.2-12A
االنفصال  من  التخلص  كان  إذا  الدالة  تعريف  يعيد 

1ممكًنا.

7.2.4.2-12A.2يعرف مبرهنة القيمة الوسيطية ويستخدمها

8.2.4.2-12A.2يحل مسائل حياتية على االتصال

9.2.4.2-12A.2يستخدم التكنولوجيا في حل مسائل على االتصال
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10

المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتتاليات الحسابية والهندسية 

ويجد الحد العام واألساس لكل منها 

ويحل تطبيقات حياتية عليها

1يميز المتتالية من أنماط عددية معطاة.1.1.5.2-10

2.1.5.2-10
يكتب أنماًطا عددية (متتالية حسابية) من قانون 

معطى.
1

1يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الحسابية.3.1.5.2-10

1يجد أساس المتتالية الحسابية.4.1.5.2-10

2يكتب الحد العام لمتتالية حسابية معطاة كنمط.5.1.5.2-10

2يجد متتالية حسابية ُعلم أساسها وأحد حدودها.6.1.5.2-10

7.1.5.2-10
األول  الحد  بمعلومية  متتالية حسابية  أساس  يجد 

وحد آخر.
2

2يدخل أوساًطا حسابية بين حدين.8.1.5.2-10

9.1.5.2-10
المتتاليات  على  تطبيقية  حياتية  مسائل  يحل 

الحسابية.
3

10.1.5.2-10
يميز إذا كانت المتتالية حسابية أو هندسية أو غير 

ذلك.
2

11.1.5.2-10
يكتب أنماًطا عددية (متتالية هندسية) من قانون 

معطى.
1

2يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الهندسية.12.1.5.2-10

1يجد أساس المتتالية الهندسية.13.1.5.2-10

14.1.5.2-10
المعطاة  الهندسية  للمتتالية  العام  الحد  يكتب 

كنمط.
2

15.1.5.2-10
ا ما في متتالية هندسية ُعلم أساسها وأحد  يجد حدٍّ

حدودها.
2

16.1.5.2-10
يجد أساس متتالية هندسية بمعلومية الحد األول 

وحد آخر.
2

2يدخل أوساًطا هندسية بين حدين.17.1.5.2-10

3يحل مسائل حياتية على متتاليات هندسية.18.1.5.2-10

10A

1.1.5.2-10A.1يميز المتتالية من أنماط عددية معطاة

2.1.5.2-10A
يكتب أنماًطا عددية (متتالية حسابية) من قانون 

معطى.
1

3.1.5.2-10A.1يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الحسابية

4.1.5.2-10A.1يجد أساس المتتالية الحسابية

5.1.5.2-10A.2يكتب الحد العام لمتتالية حسابية معطاة كنمط

6.1.5.2-10A.2يجد متتالية حسابية ُعلم أساسها وأحد حدودها
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10A

تابع/المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتتاليات الحسابية والهندسية 

ويجد الحد العام واألساس لكل منها 

ويحل تطبيقات حياتية عليها

7.1.5.2-10A
الحد األول  يجد أساس متتالية حسابية بمعلومية 

وحد آخر.
2

8.1.5.2-10A.2يدخل أوساًطا حسابية بين حدين

9.1.5.2-10A
المتتاليات  على  تطبيقية  حياتية  مسائل  يحل 

الحسابية.
3

10.1.5.2-10A
أو  هندسية  أو  حسابية  المتتالية  كانت  إذا  يميز 

غير ذلك.
2

11.1.5.2-10A
يكتب أنماًطا عددية (متتالية هندسية) من قانون 

معطى.
1

12.1.5.2-10A.2يستخدم النمط في استكشاف المتتالية الهندسية

13.1.5.2-10A.1يجد أساس المتتالية الهندسية

14.1.5.2-10A
المعطاة  الهندسية  للمتتالية  العام  الحد  يكتب 

كنمط.
2

15.1.5.2-10A
ا ما في متتالية هندسية ُعلم أساسها وأحد  يجد حدٍّ

حدودها.
2

16.1.5.2-10A
يجد أساس متتالية هندسية بمعلومية الحد األول 

وحد آخر.
2

17.1.5.2-10A.2يدخل أوساًطا هندسية بين حدين

18.1.5.2-10A.3يحل مسائل حياتية على متتاليات هندسية

11

يكتشف المتتاليات الحسابية والهندسية 

ويجد الحد العام واألساس لكل منها 

ويحل تطبيقات حياتية عليها

1يميز بين المتتالية والمتسلسلة.1.1.5.2-11

2يكون متسلسلة حسابية من متتالية حسابية.2.1.5.2-11

2يكون متسلسلة هندسية من متتالية هندسية.3.1.5.2-11

2يجد الحد العام لمتسلسلة حسابية.4.1.5.2-11

1يجد مجموع حدود متسلسلة حسابية.5.1.5.2-11

1يجد مجموع حدود متسلسلة هندسية.6.1.5.2-11

2يجد الحد العام للمتسلسالت الهندسية.7.1.5.2-11

8.1.5.2-11
متسلسالت  تتضمن  تطبيقية  حياتية  مسائل  يحل 

حسابية وهندسية.
3

11A

1.1.5.2-11A.1يميز بين المتتالية والمتسلسلة

2.1.5.2-11A.2يكون متسلسلة حسابية من متتالية حسابية

3.1.5.2-11A.2يكون متسلسلة هندسية من متتالية هندسية

4.1.5.2-11A.2يجد الحد العام لمتسلسلة حسابية
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11A
تابع/المتتاليات 

والمتسلسالت

يكتشف المتسلسالت الحسابية 

والهندسية و الهندسية الالنهائية ويجد 

حدها العام ومجموع حدودها ويحل 

تطبيقات حياتية عليها

5.1.5.2-11A.1يجد مجموع حدود متسلسلة حسابية

6.1.5.2-11A.1يجد مجموع حدود متسلسلة هندسية

7.1.5.2-11A.2يجد الحد العام للمتسلسالت الهندسية

8.1.5.2-11A
الهندسية  المتسلسلة  ــدود  ح مجموع  يجد 

1الالنهائية.

9.1.5.2-11A
يحل مسائل حياتية تطبيقية تتضمن متسلسالت 

3حسابية وهندسية وهندسية النهائية.

9

النسب المثلثية 

وحساب المثلثات

يستخدم النسب المثلثية األساسية 

لحساب األطوال والزوايا في مثلث قائم 

الزاوية ويحل مسائل حياتية عليها

1.1.6.3-9
قائمر  مثلث  قي  لزاوية  المثلثية  النسب  يتعرف 

(الجيب، جيب التمام، الظل).
1

2.1.6.3-9
لزاوية حادة  األساسية  المثلثية  النسب  قيم  يجد 

في مثلث قائم الزاوية.
1

3.1.6.3-9
مجهول  ضلع  طول  أو  مجهول  زاوية  قياس  يجد 

في مثلث قائم الزاوية باستخدام النسب المثلثية.
1

3يحل مسائل حياتية على زوايا االرتفاع واالنخفاض.4.1.6.3-9

10

يعرف الزاوية الموجهة ويحول من 

القياس الستيني إلى الدائري ويستخدم 

دائرة الوحدة إليجاد النسب المثلثية 

للزوايا

1.1.6.2-10
دوران  زاوية  باعتبارها  الموجهة  الزاوية  يعرّف 

ويحدد اتجاه دورانها.
1

1يميز بين الزاوية الموجبة والزاوية السالبة.2.1.6.2-10

1يرسم الزاوية الموجهة في الوضع القياسي.3.1.6.2-10

4.1.6.2-10
إلى  الستيني  القياس  من  الزاوية  قياس  يحول 

الدائري وبالعكس.
1

5.1.6.2-10
يحدد العالقة بين طول القوس وطول نصف قطر 

الدائرة.
2

6.1.6.2-10
يميز الراديان باعتباره قياس الزاوية المركزية التي 

تحدد قوًسا طوله نصف قطر الدائرة.
1

7.1.6.2-10

يستخدم دائرة الوحدة في إيجاد النسب المثلثية 

لبعض الزوايا الخاصة والربعية (30، 45، 60، 90، 

.(360 ،270 ،180

2

8.1.6.2-10
األربعة  األرباع  في  لزوايا  المثلثية  النسب  يجد 

باستخدام الزوايا الخاصة.
2

9.1.6.2-10
على  باالعتماد  ومقلوباتها  المثلثية  النسب  يجد 

مثلث قائم الزاوية.
2

2يجد قياس الزاوية بمعلومية أحد نسبها المثلثية.10.1.6.2-10

11.1.6.2-10
يحدد إشارات النسب المثلثية في األرباع األربعة 

في النظام اإلحداثي.
2

12.1.6.2-10
يجد النسب المثلثية لزاوية باالعتماد على زاوية 

االسناد.
1
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10

تابع/النسب 

المثلثية وحساب 

المثلثات

يوظف العالقات بين الزوايا واألضالع 

والنسب المثلثية في حل المثلث القائم 

الزاوية ومسائل وتطبيقات حياتية

1.2.6.2-10
قائم  مثلث  حل  في  المثلثية  النسب  يوظف 

2الزاوية.

2يحل تطبيقات حياتية على حل المثلث القائم.2.2.6.2-10

10A

يعرف الزاوية الموجهة ويحول من 

القياس الستيني إلى الدائري ويستخدم 

دائرة الوحدة إليجاد النسب المثلثية 

للزوايا

1.1.6.2-10A
دوران  زاوية  باعتبارها  الموجهة  الزاوية  يعرّف 

1ويحدد اتجاه دورانها.

2.1.6.2-10A.1يميز بين الزاوية الموجبة والزاوية السالبة

3.1.6.2-10A.1يرسم الزاوية الموجهة في الوضع القياسي

4.1.6.2-10A
إلى  الستيني  القياس  من  الزاوية  قياس  يحول 

1الدائري وبالعكس.

5.1.6.2-10A
قطر  نصف  وطول  القوس  طول  بين  العالقة  يحدد 

2الدائرة.

6.1.6.2-10A
التي  المركزية  الزاوية  قياس  باعتباره  الراديان  يميز 

1تحدد قوًسا طوله نصف قطر الدائرة.

7.1.6.2-10A

المثلثية  النسب  إيجاد  في  الوحدة  دائرة  يستخدم 
 ،90  ،60  ،45  ،30) والربعية  الخاصة  الزوايا  لبعض 

.(360 ،270 ،180
2

8.1.6.2-10A
األربعة  ــاع  األرب في  لزوايا  المثلثية  النسب  يجد 

2باستخدام الزوايا الخاصة.

9.1.6.2-10A
يجد النسب المثلثية ومقلوباتها باالعتماد على مثلث 

2قائم الزاوية.

10.1.6.2-10A.2يجد قياس الزاوية بمعلومية أحد نسبها المثلثية

11.1.6.2-10A
يحدد إشارات النسب المثلثية ومقلوباتها في األرباع 

2األربعة في النظام اإلحداثي.

12.1.6.2-10A
زاوية  على  باالعتماد  لزاوية  المثلثية  النسب  يجد 

1االسناد.

يوظف العالقات بين الزوايا واألضالع 

والنسب المثلثية في حل المثلث القائم 

الزاوية ومسائل وتطبيقات حياتية

1.2.6.2-10A
قائم  مثلث  حل  في  المثلثية  النسب  يوظف 

2الزاوية.

2.2.6.2-10A
يحل مثلًثا باستخدام أحد قانوني الجيب أو جيب 

2التمام ويوظفهما في حل مسائل حياتية.

3.2.6.2-10A.2يجد مساحة المثلث باستخدام صيغة هيرون

4.2.6.2-10A
المثلثية  النسب  باستخدام  المثلث  مساحة  يجد 

2بمعلومية ضلعين وزاوية محصورة.

الرياضيات المالية11

يفهم نظام المصارف اإلسالمية (المرابحة، 

البيع، الشراء)

1.1.7.2-11
من  سلعة  على  المرابحة  قيمة  ويحسب  يميز 

1خالل المعامالت المصرفية.

2.1.7.2-11
المضافة  والقيمة  والــربــح  التكلفة  يحسب 

1والمصروفات.

يفهم نظام المصارف اإلسالمية 

(المرابحة،البيع، الشراء)

1.1.7.2-11A
من  سلعة  على  المرابحة  قيمة  ويحسب  يميز 

1خالل المعامالت المصرفية.

2.1.7.2-11A
المضافة  والقيمة  والربح  التكلفة  يحسب 

1والمصروفات.
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12

تابع/الرياضيات 

المالية

يفهم المعامالت المصرفية

2يجد الربح البسيط والمركب.1.1.7.2-12

1يميز بين أنواع السندات ويجد الربح فيها.2.1.7.2-12

1يعرف السوق المالي واألسهم والصكوك.3.1.7.2-12

1يميز بين أنواع الحسابات المصرفية.4.1.7.2-12

5.1.7.2-12
االستثمارية  الودائع  على  الربح  قيمة  يحسب 

وحسابات التوفير.
2

6.1.7.2-12
وكيفية  االئتمانية  البطاقات  أنــواع  بين  يميز 

استخدامها.
1

يفهم العمل في األسواق المالية
1.2.7.2-12

واالستثمار  الدخل  موضوعات  في  قرارات  يتخذ 

واالنفاق والقروض المالية.
3

1.2.7.2-12
يبيع ويشتري األسهم واألوراق المالية في السوق 

المالي، ويحسب مقدار ربحه وخسارته.
1

12A

يفهم المعامالت المصرفية

1.1.7.2-12A.2يجد الربح البسيط والمركب

2.1.7.2-12A.1يميز بين أنواع السندات ويجد الربح فيها

3.1.7.2-12A.1يعرف السوق المالي واألسهم والصكوك

4.1.7.2-12A.1يميز بين أنواع الحسابات المصرفية

5.1.7.2-12A
االستثمارية  الــودائــع  على  الربح  قيمة  يحسب 

وحسابات التوفير.
2

6.1.7.2-12A.1يميز بين أنواع البطاقات االئتمانية وكيفية استخدامها

يفهم العمل في األسواق المالية
1.2.7.2-12A

واالستثمار  الدخل  موضوعات  في  قرارات  يتخذ 

واالنفاق والقروض المالية.
3

2.2.7.2-12A
يبيع ويشتري األسهم واألوراق المالية في السوق 

المالي، ويحسب مقدار ربحه وخسارته.
1

12
حساب التفاضل 

والتكامل

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند نقطة 

هندسيٍّا وجبريٍّا مستخدًما مفاهيم النهاية 

ويجد المشتقة باستخدام التعريف

1.1.8.2-12
المشتقة  التغير،  معدل  التغير،  متوسط  يعرف 

ويحدد العالقة بينها.
2

2.1.8.2-12

يجد متوسط تغير الدالة بين نقطتين مثال: أوجد 

عند  للدالة   التغير  2متوسط 

3.1.8.2-12

يجد معدل تغير الدالة جبريٍّا وهندسيٍّا ويفسره. 

مادة  النهائي  ناتجه  كيماوي  تفاعل  في  (مثال: 

 t بعد  الناتج   (BC) مادة  مقدار  أن  وجد   (BC)

دقيقة يعطى بالعالقة  أوجد 

عنــد   (BC) للمادة  التغير  في  اللحظي  المعدل 

t=3 دقيقة.

2
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12

تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند نقطة 

هندسيٍّا وجبريٍّا مستخدًما مفاهيم النهاية 

ويجد المشتقة باستخدام التعريف

4.1.8.2-12
التعريف  باستخدام  األولــى  المشتقة  يجد 

والتعريف البديل.
2

2يبحث قابلية االشتقاق لدالة عند نقطة.5.1.8.2-12

3يفسر المشتقة األولى هندسيٍّا وفيزيائيٍّا.6.1.8.2-12

7.1.8.2-12
الدالة  منحنى  خالل  من  المشتقة  إشارة  يبحث 

والعالقة بين ميل المماس والمشتقة.
2

8.1.8.2-12
تعريف  باستخدام  االشتقاق  قواعد  بعض  يبرهن 

المشتقة.
2

يوجد مشتقة الدوال الحدودية والنسبية 

والمشتقات ذات الرتب العليا

1.2.8.2-12

يستخدم قواعد االشتقاق إليجاد المشتقة األولى 

مشتقة  جد  مثال:  والنسبية  الحدودية  للدوال 

. الدوال التالية:  ، 
1

2.2.8.2-12
يعرف العالقة بين قابلية اشتقاق دالة عند نقطة 

واتصالها عند هذه النقطة ويستعملها.
2

2يجد المشتقات العليا للدوال.3.2.8.2-12

يميز سلوك الدوال الحدودية والنسبية 

ويحل تطبيقات على المشتقات

1.3.8.2-12

الدالة  تزايد  دراسة  في  الدالة  مشتقة  يستخدم 

القيم  مثال: جد  القصوى  القيم  إيجاد  وتناقصها، 

القصوى المحلية للدالة والنقاط الحرجة وفترات 

التزايد والتناقص والتقعر 

2

2يحل تطبيقات حياتية على المشتقات.2.3.8.2-12

يستكشف مفهوم التكامل ويربطه 

بالتفاضل ويجد التكامالت للدوال 

المختلفة ويحل تطبيقات على التكامل

1.4.8.2-12
والتكامل  التفاضل  بين  العكسية  العالقة  يعرف 

(الدالة المقابلة).
2

2.4.8.2-12
والتكامل  ريمان  مجموع  بين  العالقة  يبين 

المحدد. 
2

2يعرف خواص التكامل المحدد ويستخدمها.3.4.8.2-12

4.4.8.2-12
يعرف النظرية األساسية األولى والثانية للتفاضل 

والتكامل ويطبقها.
2

5.4.8.2-12
باستخدام  المحدد  وغير  المحدد  التكامل  يجد 

قواعد التكامل.
2

6.4.8.2-12
دالة  بمنحنى  محددة  منطقة  مساحة  يجد 

ومستقيمين رأسيين ومحور السينات.

12A

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند نقطة 

هندسيٍّا وجبريٍّا مستخدًما مفاهيم النهاية 

ويجد المشتقة باستخدام التعريف

1.1.8.2-12A
يعرف متوسط التغير، معدل التغير، المشتقة ويحدد 

العالقة بينها.
2

2.1.8.2-12A

أوجد  مثال:  نقطتين  بين  الدالة  تغير  متوسط  يجد 

عند  للدالة   التغير  متوسط 

.

2
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12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يفسر مفهوم مشتقة دالة عند نقطة 

هندسيٍّا وجبريٍّا مستخدًما مفاهيم النهاية 

ويجد المشتقة باستخدام التعريف

3.1.8.2-12A

ويفسره.  وهندسيٍّا  جبريٍّا  الدالة  تغير  معدل  يجد 

 (BC) مثال: في تفاعل كيماوي ناتجه النهائي مادة)

وجد أن مقدار مادة (BC) الناتج بعد t دقيقة يعطى 

بالعالقة  أوجد المعدل اللحظي 

في التغير للمادة (BC) عند t=3 دقيقة).

2

4.1.8.2-12A
والتعريف  التعريف  باستخدام  األولى  المشتقة  يجد 

البديل.
2

5.1.8.2-12A.2يبحث قابلية االشتقاق لدالة عند فترة

6.1.8.2-12A.ا وفيزيائيٍّا 3يفسر المشتقة األولى هندسٍّ

7.1.8.2-12A
الدالة  منحنى  خالل  من  المشتقة  إشــارة  يبحث 

والعالقة بين ميل المماس والمشتقة.
2

8.1.8.2-12A
تعريف  باستخدام  االشتقاق  قواعد  بعض  يبرهن 

المشتقة.
2

يوجد مشتقة الدوال المختلفة 

مثل الحدودية والنسبية والمثلثية 

واللوغارتمية واألسية، الصريحة منها 

أو الضمنية، والمشتقات ذات الرتب 

العليا، ويكتب معادالت المماس للدوال 

المختلفة

1.2.8.2-12A

يستخدم قواعد االشتقاق إليجاد المشتقة األولى 

مشتقة  جد  مثال:  والنسبية  الحدودية  للدوال 

. ,y x
x y x x3
1 2 3 5

2
2= -

+ = - + الدوال التالية: 
1

2.2.8.2-12A
يعرف العالقة بين قابلية اشتقاق دالة عند نقطة 

واتصالها عند هذه النقطة ويستعملها.
2

3.2.8.2-12A
رول  ومبرهنة  المتوسطة  القيمة  مبرهنة  يعرف 

ويستخدمهما.
2

4.2.8.2-12A
الدائرية)  (الدوال  المثلثية  الدوال  مشتقة  يجد 

. siny x x= 2مثال: جد مشتقة الدالة 

5.2.8.2-12A

مثال:  (بارامترية)  الوسيطية  الدالة  مشتقة  يجد 

جد مشتقة الدالة التالية:
, ,y t x t t t3 2 2 32= + = - =

2

6.2.8.2-12A.2يجد مشتقة الدالة الُمعرّفة قطبيٍّا

7.2.8.2-12A.(السلسلة) 2يجد مشتقة الدوال المركبة

8.2.8.2-12A.3يجد مشتقة الدوال الُمعرّفة ضمنيٍّا

9.2.8.2-12A.2يجد مشتقة الدوال األسية واللوغاريتمية

10.2.8.2-12A.2يجد المشتقات العليا للدوال

11.2.8.2-12A
أو  الدوال  لمنحنى  المماس  معادلة  يكتب 

العالقات.
2

12.2.8.2-12A.2يجد ُمعادلة مماس لمنحٍن بارامتري عند نقطة

13.2.8.2-12A
قطبية  لدالة  البياني  للرسم  مماس  ُمعادلة  يجد 

عند نقطة.
2
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مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يميز سلوك الدوال (الحدودية والنسبية 

والمثلثية واللوغارتمية واألسية)، البسيطة 

والمركبة، ويحدد أشكال منحنياتها 

ويوجد القيم القصوى ونقاط االنقالب 

وفترات التقعر

1.3.8.2-12A

الدالة  تزايد  دراسة  في  الدالة  مشتقة  يستخدم 

وتناقصها، إيجاد القيم القصوى، التقعر واالنقالب 

مثال: جد القيم القصوى المحلية للدالة والنقاط 

الحرجة ونقاط االنقالب وفترات التزايد والتناقص 

.y x x x3 3 23 2= + -+ والتقعر 

2

2.3.8.2-12A
القصوى،  القيم  والتناقص،  التزايد  يستخدم 

والتقعر واالنقالب في رسم الدوال.
3

3.3.8.2-12A
رسمها  وُينشئ  لدالة  التغّيرات  جدول  ُينشئ 

البياني.
3

1.4.8.2-12A
يحل تطبيقات حياتية على المشتقات (تطبيقات 

القيم القصوى).
2

يحل تطبيقات على المشتقات

2.4.8.2-12A

يربط معدالت التغير بالزمن والتطبيقات الحياتية 

انطلق  (مثال:  بالزمن)  المرتبطة  (المعدالت 

ثم   ،480m/s بسرعة  أعلى  إلى  رأسيٍّا  صــاروخ 

انطالق  قاعدة  من   500m تبعد  نقطة  من  رصد 

زاوية  قياس  في  التغير  معدل  أوجد  الصاروخ، 

فيها  يكون  التي  اللحظة  في  الصاروخ  ارتفاع 

الصاروخ على ارتفاع 3500m من نقطة االنطالق.

3

3.4.8.2-12A

والفيزيائية  الهندسية  التطبيقات  ويحل  ينمذج 

على المشتقة (مثال: شركة إلنتاج مالبس اإلحرام 

تبيع إنتاجها البالغ 20000 قطعة كل شهر بسعر 

الشركة  قررت  إذا  الواحدة،  للقطعة  درهًما   50

زيادة اإلنتاج بمعدل 1500 قطعة كل شهر وذلك 

لرفع إيراداتها بمعدل 900000AED كل شهر، ما 

معدل تغير السعر الذي عليها زيادته عندئذ؟).

3

يستكشف مفهوم التكامل ويربطه 

بالتفاضل ويجد التكامالت للدوال 

المختلفة بطرائق متعددة ويحل 

معادالت تفاضلية

1.5.8.2-12A
والتكامل  التفاضل  بين  العكسية  العالقة  يعرف 

(الدالة المقابلة).
2

2.5.8.2-12A
والتكامل  ريمان  مجموع  بين  العالقة  يبين 

المحدد.
2

3.5.8.2-12A.2يعرف خواص التكامل المحدد ويستخدمها

4.5.8.2-12A
يعرف النظرية األساسية األولى والثانية للتقاضل 

والتكامل ويطبقها.
2

5.5.8.2-12A
باستخدام  المحدد  وغير  المحدد  التكامل  يجد 

قواعد التكامل.
2

Math_V2_F127_T192.indd   165Math_V2_F127_T192.indd   165 5/14/15   11:03 AM5/14/15   11:03 AM



166

تابع/نواتج التعلم بحسب املحور:

تابع/مجال األنماط والجبر والدوال

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

12A
تابع/حساب 

التفاضل والتكامل

يستكشف مفهوم التكامل ويربطه 

بالتفاضل ويجد التكامالت للدوال 

المختلفة بطرائق متعددة ويحل 

معادالت تفاضلية

6.5.8.2-12A
يجد تكامل الدالة األسية واللوغاريتمية والمثلثية 

والنسبية.
2

7.5.8.2-12A

التكامل  طــرائــق  باستخدام  تكامالت  يجد 

جد   مثال:  الجزئية)  الكسور  التجزئة،  (التعويض، 

تكامالت الدوال التالية:

, ,fx e dx f x x dx f
x x

x dx2 1
4 5

x2 6

2- +
+ -

^ ^h h

2

8.5.8.2-12A
فصل  طريقة  باستخدام  تفاضلية  معادالت  يحل 

المتغيرات.
2

يحل تطبيقات على التكامل

1.6.8.2-12A

بمنحنى  محددة  مستوية  منطقة  مساحة  يوجد 

المنطقة  مساحة  أوجد  مثال:  أكثر  أو  دالتين 

المظللة.

3-1-2
-3

-1-2-3-4-5 1 2 4 5

3
1
2
45
6
78
910
11

2

2.6.8.2-12A

يستخدم التكامل في إيجاد حجم مجّسم دوراني 

دالة  بمنحى  المحددة  المنطقة  دوران  من  ناتج 

.x ومستقيمين رأسيين حول المحور x والمحور
2

3.6.8.2-12A
على  ُمتحرّك  لجسم  المقطوعة  المسافة  يحسب 

2خط مستقيم باستخدام التكامل. 

4.6.8.2-12A
يجد طول قوس على منحٍن باستخدام التكامل. 

2

مجال الهندسة والقياس

يصف مواقع واتجاه حركة األشياءالموقع1

1.1.1.3-1

األخرى  لألشياء  بالنسبة  األشياء  مواقع  يصف 

(أعلى – أسفل – وسط - فوق – تحت – يمين – 

يسار- قريب –بعيد - بين).
1

2.1.1.3-1

يصف اتجاه حركة األشياء (فوق – تحت – لليمين 

2– لليسار – أقرب - أبعد).

3

الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع.

يعين موقع نقطة في الربع األول من 

المستوى االحداثي
1.1.2.3-3

اإلحداثيات  شبكة  على  نقطة  موقع  ويقرأ  يعين 

في الربع األول، (مثال: ظلل الشكل الذي يقع عند 
y

x
0

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5

النقطة(2,4)).                             
1
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تابع/مجال الهندسة والقياس

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

8

تابع/الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع.

يستخدم الهندسة اإلحداثية في إيجاد 

البعد بين نقطتين وإحداثي منتصف 

القطعة المستقيمة

2يجد البعد بين نقطتين.1.1.2.3-8

2يجد إحداثيي منتصف قطعة مستقيمة.2.1.2.3-8

9

يستخدم الهندسة اإلحداثية في تحديد 

العالقة بين المستقيمات وايجاد المسافة 

بين نقطة ومستقيم

1.1.2.3-9
الميل  لهما  المتوازيين  المستقيمين  أن  يعرف 

2نفسه.

2.1.2.3-9
يعرف أن ناتج ضرب ميلي مستقيمين متعامدين 

2يساوي1-.

3.1.2.3-9
يستخدم العالقة بين ميلي مستقيمين متوازيين 

3أو متعامدين في حل المسائل.

4.1.2.3-9

يجد نقطة تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة معينة 
(مثال: جد احداثيي النقطة C التي تقسم القطعة 
منتصف  إحداثي  أوجد  (مثال:   AB المستقيمة 

.(A(4, 2) ،B (1, 4) القطعة المستقيمة حيث

2

5.1.2.3-9
بعد  جد  (مثال:  مستقيم.  عن  نقطة  بعد  يجد 

.(y x2 1= + 3النقطة (1,3) عن المستقيم 

يستخدم المعادلة الجبرية للدائرة10

1.1.2.3-10
يميز الدائرة كمحل هندسي لنقاط المستوى التي 

2تقع على مسافة معينة وثابتة من نقطة معينة.

2يكتب معادلة الدائرة بالصور المختلفة.2.1.2.3-10

3يحل مسائل حياتية باستخدام معادلة الدائرة.3.1.2.3-10

10Aيستخدم المعادلة الجبرية للدائرة

1.1.2.3-10A
التي  المستوى  لنقاط  هندسي  كمحل  الدائرة  يميز 

2تقع على مسافة معينة وثابتة من نقطة معينة.

2.1.2.3-10A.2يكتب معادلة الدائرة بالصور المختلفة

3.1.2.3-10A.2يكتب معادلة مماس دائرة عند نقطة من نقاطها

4.1.2.3-10A.3يحل مسائل حياتية باستخدام معادلة الدائرة

12

يصف القطوع المخروطية المختلفة 

كمحالت هندسية ويميزها ويحدد 

عناصرهم ويكتب معادالتهم ويحل 

تطبيقات عملية عليهم

1.1.2.3-12
المخروط  قطع  من  الناتجة  األشكال  يصف 

1المزدوج بمستوى.

2.1.2.3-12
المكافئ،  (القطع  المخروطية  القطوع  يصف 

2الناقص، الزائد) كمحالت هندسية.

1يجد الرأس والبؤرة والدليل للقطع المكافئ.3.1.2.3-12

4.1.2.3-12
األصغر  والمحور  األكبر  والمحور  المركز  يجد 

2والبؤرتين للقطع الناقص.

5.1.2.3-12
التقارب  خطي  ومعادلتي  والبؤرتين  المركز  يجد 

2للقطع الزائد.

6.1.2.3-12
(المكافئ  المخروطية  القطوع  كل  معادلة  يجد 

2والناقص والزائد) بالصور المختلفة.

7.1.2.3-12
للقطوع  المختلفة  الــمــعــادالت  بين  يميز 

2المخروطية ويصنفها.

8.1.2.3-12
المخروطية  القطوع  على  عملية  تطبيقات  يحل 

2(المكافئ والناقص والزائد).
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12A

تابع/الهندسة 

اإلحداثية 

والقطوع

يصف القطوع المخروطية المختلفة 

كمحالت هندسية ويميزها ويحدد 

عناصرهم ويرسمهم ويكتب معادالتهم 

ويحل تطبيقات عملية عليهم

1.1.2.3-12A
المخروط  قطع  من  الناتجة  األشكال  يصف 

المزدوج بمستوى.
1

2.1.2.3-12A
المكافئ،  (القطع  المخروطية  القطوع  يصف 

الناقص، الزائد) كمحالت هندسية.
2

3.1.2.3-12A.1يجد الرأس والبؤرة والدليل للقطع المكافئ

4.1.2.3-12A
األصغر  والمحور  األكبر  والمحور  المركز  يجد 

والبؤرتين للقطع الناقص.
2

5.1.2.3-12A
التقارب  خطي  ومعادلتي  والبؤرتين  المركز  يجد 

للقطع الزائد.
2

6.1.2.3-12A
(المكافئ  المخروطية  القطوع  كل  معادلة  يجد 

والناقص والزائد) بالصور المختلفة.
2

7.1.2.3-12A
للقطوع  المختلفة  المعادالت  بين  يميز 

المخروطية ويصنفها.
2

8.1.2.3-12A .2يرسم القطوع المخروطية المختلفة يدويٍّا

9.1.2.3-12A
الدائرة  من  لكل  البارامترية  الُمعادالت  يعرف 

والقطع الناقص.
2

10.1.2.3-12A
المخروطية  القطوع  على  عملية  تطبيقات  يحل 

(المكافئ والناقص والزائد).
2

4

التحويالت 

الهندسية

يحدد ويستخدم التحويالت الهندسية 

(اإلزاحة واالنعكاس والدوران)
1.1.3.3-4

التحويالت  من  الناتجة  األشكال  صــور  يميز 

حدد  (مثال:  دوران"  انعكاس،  "إزاحة،  الهندسية 

نوع التحويل الهندسي).
1

5
يستكشف ويرسم شكًال هندسيٍّا تحت 

تأثير اإلزاحة واالنعكاس
1.1.3.3-5

باستخدام  واالنــعــكــاس  ـــة  اإلزاح يستكشف 
2التكنولوجيا.

8

يستكشف التحويالت الهندسية األساسية 

ويرسم شكًال هندسيٍّا تحت تأثير كل 

منهما

1.1.3.3-8
يعرف اإلزاحة واالنعكاس باستخدام التكنولوجيا في 

2المستوي اإلحداثي.

2.1.3.3-8
انعكاس  أو  إزاحة  من  الناتجة  األشكال  صور  يميز 

2في المستوي اإلحداثي.

3.1.3.3-8
يرسم صورة شكل هندسي تحت تأثير إزاحة معّينة، 

2أو انعكاس حول محور في المستوي اإلحداثي.

4.1.3.3-8
يرسم صورة شكل هندسي تحت تأثير التحويالت 

الهندسية (إزاحة، انعكاس، دوران).
3

2يميز األشكال الهندسية التي لها تماثل دورانّي.5.1.3.3-8

2يحدد زاوية أو زوايا التناظر الدوراني لشكل معطى.6.1.3.3-8

2يشتكشف الدوران باستخدام التكنولوجيا.7.1.3.3-8

8.1.3.3-8
يحدد زاوية واتجاه دوران شكل هندسي حول نقطة 
مضاعفات  من  (الزاوية  اإلحداثي  المستوي  في 

 .(°90
2
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8
تابع/التحويالت 

الهندسية

يستكشف ويرسم شكًال هندسيٍّا تحت 

تأثير التحويالت الهندسية

9.1.3.3-8
دوران  تأثير  تحت  هندسي  شكل  صورة  يرسم 

3بزاوية واتجاه معينين.

2يصف شكًال هندسيٍّا تحت تأثير تحويل هندسي.10.1.3.3-8

11.1.3.3-8
باستخدام  والتصغير  التكبير  يستكشف 

2التكنولوجيا.

12.1.3.3-8
يحدد معامل تكبير أو تصغير شكل هندسي في 

1المستوي.

13.1.3.3-8
أو  تكبير  تأثير  يرسم صورة شكل هندسي تحت 

2تصغير معامله عدد طبيعي أو كسر موجب.

2يعرف مفهوم التشابه في األشكال الهندسية.14.1.3.3-8

2يحدد متى يكون الشكالن متشابهين. 15.1.3.3-8

16.1.3.3-8
والتصغير،  التكبير  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3والرسوم المقياسّية.

1

الوقت والمال

يقرأ ويكتب الوقت بنصف الساعة 

ويعرف أيام األسبوع

2يقرأ ويكتب الوقت بالساعة ونصف الساعة.1.1.4.3-1

2.1.4.3-1

يرسم عقارب الساعة لتحديد الوقت عليها بالساعة 

والنصف ساعة (مثال: ارسم عقارب الساعة لتشير 

3إلى الوقت 30 :4).                           

1يسمي أيام األسبوع ويرتبها.3.1.4.3-1

4.1.4.3-1
يسمي فترات الوقت: (شهر، أسبوع، صباح، مساء، 

1هذا اليوم، هذه الليلة).

2يرتب أحداًثا يومية وفًقا ألوقات حدوثها.5.1.4.3-1

يقرأ ويكتب الوقت بربع الساعة2

1.1.4.3-2

يقرأ ويكتب الوقت بالساعة ونصف الساعة وربع 

الساعة بطرائق مختلفة (مثال: اكتب الوقت الذي 

تشير إليه عقارب الساعة).             
1

2.1.4.3-2
الوقت  لتحديد  والدقائق  الساعة  عقارب  يرسم 

3عليها بالساعة ونصف الساعة وربع الساعة.

3.1.4.3-2

الساعة  ونصف  بالساعات  الوقت  ويكتب  يقرأ 

وربع الساعة باستخدام توقيت 12 ساعة مع ذكر 

.A.M., P.M صباًحا ومساًء
3

4.1.4.3-2
يحدد العالقة بين اليوم واألسبوع والشهر (مثال: 

أكمل (3 أسابيع =........ يوم).
2
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2

تابع/الوقت 

والمال

يميز فئات النقود ويعد النقود حتى 
1000

1.2.4.3-2

يميز فئات النقود المحلية (نصف وربع الدرهم 
– الدرهم – 5 دراهم – 10 دراهم – 20 درهًما 
– 50 درهًما – 100 درهم – 500 درهم – 1000 

درهم).

1

2.2.4.3-2
القطع  من  لمجموعة  االجمالية  القيمة  يجد 

2النقدية.

3.2.4.3-2

الدراهم  من  معينة  قيمة  دفع  كيفية  يحدد 
كيف  (مثال:  المحلية  النقود  فئات  باستخدام 
يمكن ألحمد دفع ثمن قطعة حلوى سعرها 7.75 

درهًما؟).
2

3يحل مسائل حياتية بسيطة تتضمن بيًعا وشراء.4.2.4.3-2

3

يقرأ ويكتب الوقت بالدقائق ويحسب 

المدة الزمنية

1.1.4.3-3
يقرأ ويكتب الوقت بالساعة والدقائق باستخدام 
.AM,PM 2توقيت 12 ساعة مع ذكر صباًحا ومساًء

2.1.4.3-3
الوقت  ليحدد  والدقيقة  الساعة  عقارب  يرسم 

3عليها.

3.1.4.3-3

مرحلة  من  عمل  إلنجاز  الزمنية  المدة  يحسب 
ساعة،  الربع  بمضاعفات  زمنية  لفترات  واحدة 
  3:15 الساعة  التمرين  وقت  خالد  يبدأ  (مثال: 
مدة  احسب   ،5:00 الساعة  التمرين  من  وينتهي 

التدريب.

3

4.1.4.3-3

 - اليوم   - الساعة   - (الدقيقة  بين  العالقة  يحدد 
األسبوع - الشهر)، (مثال: أكمل العبارة: 28 يوًما 

=........ أسابيع).
2

1يقرأ الجداول الزمنية وأجندة التقويم.5.1.4.3-3

1يحل مسائل لفظية عن الوقت.6.1.4.3-3

يجري حسابات مالية حتى 10000

1.2.4.3-3
يحسب الباقي من القيمة المدفوعة حتى 10000 

درهم.
2

2.2.4.3-3
النقدية  الفئات  مستخدًما  بسيطة  موازنة  يضع 

3المحلية.

3يحل مسائل حياتية تتضمن المال.3.2.4.3-3

4
يحول بين وحدات الزمن ويحسب المدة 

الزمنية ويعد جداول زمنية

1.1.4.3-4
السنة   - والدقيقة  (الثانية  بين  العالقة  يحدد 

2والعقد والقرن).

2.1.4.3-4

الدقيقة   - (الثانية  الزمن  وحــدات  بين  يحول 
أكمل  (مثال:   (...- األسبوع   - اليوم   - الساعة   -

العبارة: 6 ساعات =........ دقيقة).
2

3.1.4.3-4
يعد جداول زمنية تقديرية للقيام بأعمال تتطلب 

3خطوات عدة متتابعة.
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4

تابع/الوقت 

والمال

يحول بين وحدات الزمن ويحسب المدة 

الزمنية ويعد جداول زمنية
4.1.4.3-4

يحل مسائل لفظية عن الوقت تتضمن احتساب 
المدة الزمنية إلنجاز عمل من مرحلة واحدة أو 

أكثر.
3

4-1.2.4.3يحل مسائل عن النقود
يحل مسائل عن النقود االماراتية تتضمن الدرهم 

والفلس.
3

5

يميز ويحول عمالت دول الخليج العربي

1يميز بين مختلف عمالت دول الخليج العربي.1.1.4.3-5

2.1.4.3-5
يحول بين عمالت دول الخليج العربي بناء على 

سعر صرف معطى.
2

3يضع موازنة مالية شهرية ضمن شروط معطاة.3.1.4.3-5

يستخدم اإلنترنت للشراء ويضع موازنات 

مالية
2يستخدم اإلنترنت للشراء من خالل البرمجيات.1.2.4.3-5

6
يحول بين عمالت مختلفة ويجري 

معامالت مالية

1.1.4.3-6
يحول بين عمالت مختلفة بناء على سعر صرف 

معطى.
2

2.1.4.3-6
(البنوك،  األموال  لتحويل  مختلفة  طرائق  يصف 

اإلنترنت، بطاقات االئتمان، محالت الصرافة).
2

3.1.4.3-6

من  المال  من  مبالغ  ويحول  ويسحب  يــودع 
خالل البنوك، الصراف اآللي، والوسائل المصرفية 

المتوفرة على اإلنترنت باستخدام البرمجيات.
2

4.1.4.3-6
يضع موازنات اسبوعية أو شهرية تتضمن الصرف 

واالدخار.
3

7
يميز بين التكلفة والبيع والربح ويحسب 

ربح مشروع صغير

1.1.4.3-7
يحسب مؤشر الصرف للعمالت الخليجية ويحّول 

بين العمالت.
3

1يميز بين التكلفة والبيع والربح والخسارة.2.1.4.3-7

3.1.4.3-7
معرفة  خالل  من  صغير  مشروع  ربح  يحسب 

التكلفة والبيع.
3

1

القياس

يقدر ويقيس ويقارن بين األطوال 

باستخدام الوحدات غير القياسية

1.1.5.3-1
يقّدر ويقيس أطوال األشياء في محيطه مستخدًما 

الوحدات غير القياسية.
2

2.1.5.3-1

ومحسوسة)  مجردة  (ألشياء  األطوال،  بين  يقارن 
ــول)  األط ــول،  أط (طــويــل،  كلمات  مستخدًما 

و(قصير، أقصر، األقصر).
1

3.1.5.3-1

يرتب أشياء بالنسبة لطولها، مثال: رتب األقالم من 
2األصغر لألكبر.

2
يقدر ويقيس ويقارن بين األطوال 

باستخدام الوحدات القياسية المناسبة

2يستعمل المسطرة السنتيمترية لقياس الطول.1.1.5.3-2

2.1.5.3-2
يقيس ويقدر الطول (السنتيمتر والمتر) مستخدًما 

وحدة قياس واحدة.
2

2يقارن أشياء بالنسبة لطولها.3.1.5.3-2
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2

تابع/القياس

يقدر ويقيس ويقارن بين األطوال 

باستخدام الوحدات القياسية المناسبة

2يرتب أشياء بالنسبة لطولها.4.1.5.3-2

5.1.5.3-2
تحتوي على مقارنة وتقدير  يحل مسائل حياتية 

3األطوال.

3

يختار ويستخدم وحدات قياس مناسبة 

لتقدير وقياس الكتلة والسعة

1.1.5.3-3
يميز وحدات الكتلة (الجرام والكيلوجرام) والسعة 

1(الملليلتر واللتر).

2.1.5.3-3
يقرأ القياسات من أدوات قياس مختلفة (ميزان – 

2مخبر مدرج) بدفة.

3.1.5.3-3

المناسبتين  ـــوزن  وال السعة  وحــدتــي  يحدد 
والسعات  األوزان  تقدير  فــي  ويستخدمها 

وقياسهما.
2

3يحل مسائل لفظية تحتوي على األوزان والسعات.4.1.5.3-3

يوجد محيط ومساحة المربع 

والمستطيل والمضلعات

1.2.5.3-3

حول  المقاسة  المسافة  هو  المحيط  أن  يعرف 
حدود شكل ما (مثال: حدد محيط الشكل).

1

2.2.5.3-3
يحسب محيط مضلع غير منتظم أطوال أضالعه 

2أعداًدا طبيعية.

3.2.5.3-3
الموجود  السطح  قياس  المساحة هي  أن  يعرف 

2ضمن حدود شكل مستوي ويميز وحدتها.

4.2.5.3-3
قياس  ووحدات  الطول  قياس  وحدات  بين  يميز 

1المساحة.

5.2.5.3-3

ومضلع  ومستطيل  مربع  ومساحة  محيط  يوجد 
أطوال أضالعه معلومة باستخدام شبكة المربعات 
(مثـــال: أوجــــد مســـاحة المربع والمستطيل 

1في الشكل).                                   

6.2.5.3-3

يمكن  نفسها  المساحة  ذات  األشكال  أن  يعرف 
أن تكون لها محيطات مختلفة وأن األشكال ذات 
لها مساحات  تكون  أن  يمكن  نفسها  المحيطات 

مختلفة.

2

2يقدر مساحة شكل هندسي على شبكة المربعات.7.2.5.3-3

8.2.5.3-3
العرض)   × الطول   = (المساحة  قانون  يستكشف 

2لحساب مساحة المربع والمستطيل.

4
يميز بين وحدات القياس المختلفة 

ويجري التحويالت بينها

1.1.5.3-4
يميز وحدات الطول (كيلومتر، ديسيمتر، مليمتر) 

2ووحدة الوزن الطن.

2.1.5.3-4

الطول  قياس  ــدات  وح بين  تحويالت  يجري 
(كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتمتر، مليمتر) والكتلة 

(طن، كيلوجرام، جرام) والسعة (لتر، مليلتر).
2
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4

تابع/القياس

يميز بين وحدات القياس المختلفة 

ويجري التحويالت بينها

3.1.5.3-4
يقيس ويرسم قطعة مستقيمة إلى أقرب مليمتر 

.(43mm مثال: ارسم قطعة مستقيمة طولها)2

4.1.5.3-4
القياس  وحــدات  تتضمن  حياتية  مسائل  يحل 

3والتحويالت فيما بينها.

يوجد محيط ومساحة شكل هندسي

1.2.5.3-4
الهندسية  االشكال  محيط  قانون  يستكشف 

2(المستطيل والمربع) ويطبقه.

2.2.5.3-4
من  مركبة  هندسية  أشــكــال  مساحة  يوجد 

2مستطيالت ومربعات باستعمال القانون.

3.2.5.3-4
باستخدام  الشكل  أبعاد  إيجاد  يحل مسائل على 

3قانون المساحة والمحيط.

5
يجري التحويالت المناسبة بين وحدات 

القياس

1.1.5.3-5

(كيلومتر،  الطول  قياس  وحدات  ويستخدم  يميز 

(طن،  والكتلة  مليمتر)  سنتمتر،  ديسيمتر،  متر، 

ويجري  ملليلتر)  (لتر،  والسعة  جرام)  كيلوجرام، 

الكسور  (األعــداد،  بينها  المناسبة  التحويالت 

والكسور العشرية).

2

2.1.5.3-5
والكتلة  الطول  حيث  من  األشياء  بين  يقارن 

والسعة.
2

3.1.5.3-5

يستخدم وحدات القياس المناسبة في حل مسائل 

تتناول مواقف حياتية (مثال: ما أفضل قياس لوزن 

.13kg  13   أمgm               (كوب بالستيك؟
3

6

يجري التحويالت المناسبة بين وحدات 

الكتلة والسعة ويستخدم أدوات القياس 

المناسبة

2يحّول بين وحدات الكتلة والسعة.1.1.5.3-6

2.1.5.3-6
والوحدات  واألدوات  التقنيات  ويختار  يستخدم 

المناسبة لقياس كل من الكتلة والسعة.
2

يوجد مساحة األشكال الهندسية ويحل 

مسائل عليها

2يستكشف مساحة متوازي االضالع.1.2.5.3-6

2يجد مساحة متوازي االضالع.2.2.5.3-6

3.2.5.3-6
يجد مساحة مضلعات مركبة من أشكال هندسية 

2مختلفة.

1

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد.

يصنف ويركب ويجزئ األشكال ثنائية 

وثالثية األبعاد.

1.1.6.3-1
مربع-  (مثلث-  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

مستطيل- دائرة).
1

2.1.6.3-1
يرسم األشكال الهندسية (مثلث- مربع- مستطيل) 

باستخدام شبكة المربعات.
2

2يصف خصائص األشكال الهندسية ثنائية األبعاد.3.1.6.3-1

4.1.6.3-1
والمربع  للمثلث  مشابهة  هندسية  أشكاًال  يحدد 

والمستطيل والدائرة من البيئة.
2

5.1.6.3-1
يصمم أشكاًال هندسية جديدة بتركيب أو تجزئة 

أشكال هندسية ثنائية األبعاد معروفة لديه.
3
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1

األشكال الهندسية 

ثنائية وثالثية 

األبعاد.

يصنف ويركب ويجزئ األشكال ثنائية 

وثالثية األبعاد

6.1.6.3-1
األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

(الكرة، األسطوانة، المكعب، المخروط).
1

7.1.6.3-1
حسب  األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  يصنف 

مواصفات مختلفة مثل تتدحرج – ال تتدحرج.
2

2

يفهم التماثل للصور
1.1.6.3-2

طي  خالل  من  عمليٍّا  التماثل  مفهوم  يتعرف 

الشكل إلى جزأين متطابقين.
2

2.1.6.3-2
حول  متماثلة  لجعلها  بسيطة  صورة  رسم  يكمل 

خط تماثل معطى.
3

يفهم عناصر األشكال ثنائية األبعاد 

ويصنف األشكال ثالثية األبعاد

1يميز عدد زوايا وأضالع األشكال ثنائية األبعاد.1.2.6.3-2

2.2.6.3-2
األبعاد  ثالثية  الهندسية  األشكال  ويميز  يسمي 

1(الكرة، األسطوانة، المكعب، المخروط، هرم).

3.2.6.3-2

وثالثية  ثنائية  األشكال  عناصر  ويصف  يحدد 
األبعاد، (مثل: الزاوية والحافة والقاعدة والوجه/

السطح).
2

4.2.6.3-2
(كرة،  األبعاد  ثالثية  ألشكال  مجسمات  يحدد 

2مخروط، اسطوانة، هرم، مكعب) من البيئة.

5.2.6.3-2

وثالثية  ثنائية  الهندسية  األشكال  يصف خصائص 
األبعاد ويقارن بين األشكال ثنائية وثالثية األبعاد 

المرتبطة بها.
3

3

يفهم التماثل لألشكال الهندسية
1.1.6.3-3

ثنائية  هندسية  ألشكال  التماثل  خطوط  يحدد 
2األبعاد ويرسمها.

2.1.6.3-3
لجعله  هندسي  تصميم  أو  شكل  رسم  يكمل 

3متماثًال حول خط تماثل معطى.

الخطوط والزوايا

يميز بين الخطوط والزوايا ويتعرف 

المستقيمين المتوازيين والمتعامدين 

والزاوية القائمة

1.1.7.3-3
يسمي ويميز بين القطعة المستقيمة والمستقيم 

1والشعاع والزاوية.

2.1.7.3-3
المنحنية  والخطوط  المستقيمة  الخطوط  يعرف 

2واألسطح المستوية واألسطح المنحنية.

3.1.7.3-3

والمتعامدين  المتوازيين  المستقيمين  بين  يميز 
(مثال: هل المستقيمان متوازيان أم متعامدان).

1

4.1.7.3-3
في  متعامدين  أو  متوازيين  مستقيمين  يحدد 

2شكل هندسي أو من البيئة المحيطة.

5.1.7.3-3
يقدر قياس الزاوية (قائمة، أكبر من قائمة، أصغر 

2من قائمة).

4
يقدر ويرسم ويوجد قياس الزاوية ويميز 

بين أنواع الزوايا

1.1.7.3-4
لزاوية  قياس  كوحدة   (°) الدرجة  رمز  يستخدم 
ويستخدم رمز الزاوية (^) قي كتابة اسم الزاوية 

بأكثر من طريقة.
1

2يقدر قياس الزاوية.2.1.7.3-4
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4

تابع/الخطوط 

والزوايا

يقدر ويرسم ويوجد قياس الزاوية ويميز 

بين أنواع الزوايا

3.1.7.3-4

بوحدة  المنقلة  باستخدام  زاويــة  قياس  يوجد 
2الدرجة (مثال: أوجد قياس الزاوية).   

4.1.7.3-4
قائمة،  منفرجة،  (حادة،  الزوايا  أنواع  بين  يميز 

1مستقيمة) ويحدد قياساتها.

5.1.7.3-4
يرسم زاوية باستخدام المسطرة والمنقلة بقياس 

2معطى (مثال: ارسم زاوية قياسها 45°).

يرسم المستقيمات المتوازية والمتعامدة
1.2.7.3-4

والشعاع  والمستقيم  المستقيمة  القطعة  يرسم 

باستخدام  متعامدين  أو  متوازيين  ومستقيمين 

المسطرة والمثلث قائم الزاوية.
2

2.2.7.3-4
شكل  في  واألفقية  الرأسية  المستقيمات  يحدد 

هندسي أو من البيئة المحيطة.
1

7
يميز ويجد قياس الزوايا الناتجة من 

تقاطع مستقيمين أو ثالثة مستقيمات

1.1.7.3-7
عند  والمتجاورة  بالرأس  المتقابلة  الزوايا  يميز 

تقاطع مستقيمين.
1

1يميز الزوايا المتتامة والمتكاملة.2.1.7.3-7

3.1.7.3-7
تقاطع  من  ناتجة  مجهولة  زوايا  قياسات  يجد 

مستقيمين أو ثالثة مستقيمات.
2

4.1.7.3-7
يميز الزوايا المتناظرة والمتبادلة والزوايا الداخلية 

في جهة واحدة من القاطع.
1

5.1.7.3-7
تقاطع  من  ناتجة  مجهولة  ــا  زواي قياس  يجد 

مستقيم مع مستقيمين متوازيين.
2

المضلعات5

يميز ويصنف المضلعات واألشكال 

الرباعية ويصنف المثلثات حسب الزوايا 

واألضالع

1.1.8.3-5
يذكر اسم المضلع المؤلف من 10, 8, 6, 5, 4, 3 

أو 12 ضلًعا.
2

2.1.8.3-5

(المربع،  الرباعية  األشــكــال  ويميز  يصف 

والمستطيل، متوازي األضالع، معين، شبه منحرف) 

1(مثال: َسم الشكل الرباعي المجاور).

3.1.8.3-5
يصنف ويقارن األشكال الرباعية باستخدام خواص 

2زواياها وأضالعها، مثل متوازية، متعامدة.

4.1.8.3-5

(مثال:  واألضالع  الزوايا  حسب  المثلثات  يصنف 

حدد نوع المثلث المجاور من حيث الزوايا).

9541

441
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7

تابع/المضلعات

يفهم ويستنتج مجموع قياسات الزوايا 

الداخلية للمضلعات يجد قياس زاوية 

مجهولة

1.1.8.3-7
ليستنتج  المثلث  زوايا  بمجموع  معرفته  يوظف 

3مجموع الزوايا الداخلية في مضلع.

2.1.8.3-7
ليستنتج  المثلث  زوايا  بمجموع  معرفته  يوظف 

قياس الزاوية الداخلية في المضلع المنتظم.
3

2يجد قياس زاوية مجهول في مضلع.3.1.8.3-7

4.1.8.3-7
جهات  من  إليه  بالنظر  مجسم  منظر  يرسم 

مختلفة.
2

8
يفهم خواص المثلثات والرباعيات 

المميزة ويستخدمها في حل المسائل.

1.1.8.3-8
المستقيمة  القطعة  محور  خاصية  يعرف 

ويستخدمها في حل المسائل.
2

2.1.8.3-8
الساقين  المتساوي  المثلث  خصائص  يعرف 

ويستخدمها في حل المسائل.
2

3.1.8.3-8
األضــالع  المتساوي  المثلث  خصائص  يعرف 

ويستخدمها في حل المسائل.
2

4.1.8.3-8

المثلث متساوي  النظرية "في  يبرهن ويستعمل 

الوقت  في  هو  الرأس  زاوية  منصف  الضلعين، 

نفسه محور القاعدة".
2

5.1.8.3-8

المثلث متساوي  النظرية "في  يبرهن ويستعمل 

في  هو  الرأس  من  المرسوم  المتوّسط  الضلعين، 

الوقت نفسه منصف زاوية الرأس".
3

6.1.8.3-8

(مربع،  الرباعية  المضلعات  ــواص  خ يعرف 

منحرف)  شبه  معّين،  أضالع،  متوازي  مستطيل، 

ويستخدمها في حل المسائل.
2

9
يحدد متى يكون شكل رباعي متوازي 

أضالع أو مربعا أو مستطيال أو معّينا.

2يحدد متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع.1.1.8.3-9

2.1.8.3-9
التي تجعل شكًال رباعيٍّا  يعرف ويبرهن الشروط 

2متوازي أضالع.

3.1.8.3-9
قطرا  تطابق  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 

2متوازي األضالع يصبح مستطيًال".

4.1.8.3-9
قطرا  تعامد  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2متوازي األضالع يصبح معيًنا".

5.1.8.3-9
قطرا  تعامد  "إذا  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2متوازي األضالع وتساويا يصبح مرّبًعا".

الدوائر7
يميز عناصر الدائرة ويرسمها ويجد 

محيطها ومساحتها

1.1.9.3-7
قطر،  قطر،  نصف  (المركز،  الدائرة  عناصر  يميز 

1وتر، قوس).

2.1.9.3-7
مستخدًما  قطرها  نصف  بمعرفة  دائــرة  يرسم 

األدوات الهندسية.
2

3.1.9.3-7
يجد قيمة تقريبية لـ π بإجراء قياسات على دوائر 

مختلفة، ويستنتج قانون محيط الدائرة.
2
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7

تابع/الدوائر

يميز عناصر الدائرة ويرسمها ويجد 

محيطها ومساحتها

4.1.9.3-7
أو  قطرها  بمعرفة  الدائرة  ومحيط  مساحة  يجد 

1نصف قطرها.

5.1.9.3-7
يجد قطر الدائرة أو نصف قطرها بمعرفة محيطها 

.(200m مثال: جد نصف قطر دائرة محيطها)2

3يحل مسائل حياتية على محيط ومساحة الدائرة.6.1.9.3-7

10
يجد مساحة القطاع الدائري والقطعة 

الدائرية

1.1.9.3-10

يجد مساحة قطعة دائرية أو قطاع دائري مثال: 
أوجد مساحة القطاع الدائري المظلل.

r m8=

%135

 
2

2.1.9.3-10
يحل مسائل حياتية على مساحة قطعة دائرية أو 

3قطاع دائري.

10A
يجد مساحة القطاع الدائري والقطعة 

الدائرية

1.1.9.3-10A

يجد مساحة قطعة دائرية أو قطاع دائري مثال: 
أوجد مساحة القطاع الدائري المظلل

r m8=

%135

2

2.1.9.3-10A
إذا  القوس  طول  أو  المركزية  الزاوية  قياس  يجد 

2علم مساحة القطاع أو القطعة الدائرية.

 3.1.9.3-10A
يحل مسائل حياتية على مساحة قطعة دائرية أو 

2قطاع دائري.

3

شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يميز شبكات المجسمات ويستكشف 

حجم المكعب ومتوازي المستطيالت بعد 

المكعبات

1.1.10.3-3

يميز بين شبكات المجسمات (المكعب، متوازي 
تكون  التي  الشبكة  اختر  (مثال:  المستطيالت) 

1متوازي المستطيالت المجاور).

2.1.10.3-3
يستكشف حجم المكعب ومتوازي المستطيالت 

2من خالل عد المكعبات.

6

يميز ويرسم شبكات المجسمات ويوجد 

المساحة السطحية لها.

ويوجد حجم المكعب ومتوازي 

المستطيالت

1.1.10.3-6
يربط ويقارن بين المجسمات وشبكاتها (مكعب، 

2متوازي المستطيالت، منشور ثالثي، هرم،...).

2.1.10.3-6

 - المجسمات مثل (مكعب  يرسم شبكات بعض 
متوازي المستطيالت - منشور الثالثي - مخروط 

- هرم).
3

3.1.10.3-6
يستكشف ويحسب المساحة السطحية للمكعب 

1ومتوازي المستطيالت).
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6

تابع/شبكات 

المجسمات 

والمساحات 

السطحية 

والحجوم

يميز ويرسم شبكات المجسمات ويوجد 

المساحة السطحية لها.

ويوجد حجم المكعب ومتوازي 

المستطيالت

4.1.10.3-6
المستطيالت  ومــتــوازي  المكعب  حجم  يجد 

باستخدام القانون.
1

5.1.10.3-6
والمساحة  الحجوم  على  تطبيقية  تمارين  يحل 

السطحية للمكعب ومتوازي المستطيالت.
3

7
يجد حجوم المجسمات (أسطوانة، هرم، 

منشور ثالثي، مخروط، كرة)

1يجد حجم األسطوانة باستخدام القانون.1.1.10.3-7

2.1.10.3-7
والمنشور  والرباعي  الثالثي  الهرم  حجم  يجد 

1الثالثي.

1يجد حجم المخروط باستخدام القانون.3.1.10.3-7

1يجد حجم الكرة باستخدام القانون.4.1.10.3-7

3يحل مسائل حياتية في الحجم.5.1.10.3-7

9
يجد المساحات السطحية للمجسمات 

الهندسية ويستخدمها في حل المسائل

2يستكشف المساحة السطحية لألسطوانة.1.1.10.3-9

2.1.10.3-9
باستخدام  لألسطوانة  السطحية  المساحة  يجد 

2القانون.

2يجد المساحة السطحية للكرة.3.1.10.3-9

2يجد المساحة السطحية للهرم والمخروط.4.1.10.3-9

5.1.10.3-9
من  مركبة  لمجسمات  السطحية  المساحة  يجد 

3مجسمات بسيطة معروفة لديه.

7

التشابه والتطابق، 

المثلثات القائمة

يعرف التطابق ويرسم مثلًثا من 

معلومات معطاة

1.1.11.3-7
يتعرف التطابق بين شكلين هندسيين ويستعمل 

3التطابق ليجد قياسات مجهولة.

2.1.11.3-7

الواصل  والضلع  زاويتين  بمعرفة  مثلًثا  يرسم 
بينهما، ثالثة  المحصورة  بينهما، ضلعين والزاوية 
 AB حيث طول ABC أضالع (مثال: ارسم المثلث
يساوي 4cm، قياس الزاوية A يساوي °35، قياس 

الزاوية B يساوي 52°).

2

يعرف تشابه مثلثين ويستخدمه في 

إيجاد طول ضلع مجهول
1.2.11.3-7

تشابه  ويستعمل  مثلثين  بين  التشابه  يتعرف 
3مثلثين ليجد قياسات مجهولة.

يستكشف ويستخدم نظرية فيثاغورس8

1.1.11.3-8
قائم  المثلث  في  القائمة  وضلعي  الوتر  يعرف 

2الزاوية.

2.1.11.3-8
المثلث  أضالع  أطــوال  بين  العالقة  يستكشف 

2القائم الزاوية (نظرية فيثاغورس).

3.1.11.3-8
الزاوية  قائم  مثلث  في  مجهول  ضلع  طول  يجد 

2باستخدام نظرية فيثاغورس.

9
يستخدم التطابق والتشابه في حل 

المسائل

1.1.11.3-9
التطابق  المثلثات، ويبرهن  يعرف حاالت تطابق 

2بين مثلثين.

3يبرهن التشابه بين مثلثين.2.1.11.3-9

3.1.11.3-9
هندسي  شكل  في  مجهول  ضلع  طــول  يجد 

2باستخدام التشابه وتناسب األضالع.
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9

تابع/التشابه 

والتطابق، 

المثلثات القائمة

يستخدم التطابق والتشابه في حل 

المسائل

4.1.11.3-9
من  حاالت  في  الهندسية  األشكال  تشابه  يطبق 

3الحياة اليومية.

5.1.11.3-9
يحل مسائل في حساب االطوال باستخدام نظرية 

3طاليس.

6.1.11.3-9

المثلثات  بين  األضالع  وتناسب  التشابه  يعرف 
القائمة التي يشكلها العمود على الوتر في مثلث 

قائم.
2

7.1.11.3-9
الزاوية  قائم  مثلث  في  مجهول  ضلع  طول  يجد 

2باستخدام التشابه وتناسب األضالع.

8.1.11.3-9
التشابه بين  يحل مسائل تتضمن تطبيقات على 

3المثلثات القائمة.

7

النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن العالقات بين الزوايا 

وأطوال األضالع في المثلث

1.1.12.3-7
المثلث  زوايــا  قياسات  مجموع  نظرية  يبرهن 

3الداخلية °180، ويحل مسائل عليها.

2.1.12.3-7

مثلث  في  خارجية  زاوية  أّي  "قياس  أن  يبرهن 
يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين غير 

المجاورتين لها" ويحل مسائل عليها.
3

3.1.12.3-7
أي  أطوال  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 

3ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث".

4.1.12.3-7

إذا  مثلث،  كل  "في  مستخدًما:  مسائل  يحل 
اختلف ضلعان في الطول، فالضلع األطول يقابل 

الزاوية الصغرى".
3

9
يكتشف ويبرهن عالقات خاصة 

بارتفاعات ومتوسطات ومنصفات المثلث

1.1.12.3-9

المستقيمة  "القطعة  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
توازي  مثلث  في  ضلعين  منتصفي  بين  الواصلة 

الضلع الثالث وطولها نصف طوله".
3

2.1.12.3-9

قائم،  مثلث  "في  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
الزاوية  رأس  بين  الواصلة  المستقيمة  القطعة 
القائمة ومنتصف الوتر طولها نصف طول الوتر".

3

3.1.12.3-9

القائم  المثلث  "في  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
للزاوية   المقابل  الضلع  طول  الستيني،  الثالثيني 

°30 يساوي نصف طول الوتر".
2

4.1.12.3-9

المنصفة  "األعمدة  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
ألضالع المثلث تتقاطع في نقطة واحدة متساوية 

في بعدها عن رؤوسه".
2

5.1.12.3-9

زوايــا  "منصفات  الخاصية  ويستعمل  يبرهن 
في  متساوية  واحدة  نقطة  في  تتقاطع  المثلث 

بعدها عن أضالعه".
2

6.1.12.3-9
المثلث  "أعمدة  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 

2تتقاطع في نقطة واحدة".

7.1.12.3-9

المثلث  "متوسطات  الخاصية  ويستعمل  يتعرّف 
متوسط  كّل  تقسم  واحــدة  نقطة  في  تتقاطع 

بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس".
2
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10

تابع/النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يميز عالقات خاصة بالدائرة والمماسات 

ويستخدمها في حل المسائل

1.1.12.3-10
ليست  نقاط  ثالث  "كل  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة".

2.1.12.3-10
يجد قياس قوس من دائرة مستخدًما قياس الزاوية 

2المركزية التي تحصر هذا القوس بين ضلعيها.

3.1.12.3-10

يساوي  المحيطية  الزاوية  "قياس  أن  يبرهن 

نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في 

الزاوية   القوس" ويحل مسائل عليها مثال: قياس 

wvu%W يساوي...

%118
T

U

V

3

4.1.12.3-10
المحيطية  "الــزوايــا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2المشتركة في قوس تكون متطابقة".

5.1.12.3-10

المحيطية  الزاوية  "قياس  يحل مسائل مستخدًما 

°90" ويحل  تساوي  الدائرة  المرسومة على قطر 

مسائل عليها.
3

6.1.12.3-10

أي  قياسي  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 
زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري يساوي 

."180°
2

7.1.12.3-10
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المركزيتين متطابقتان".

8.1.12.3-10
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المحيطتين متطابقتان".

9.1.12.3-10
يحل مسائل مستخدًما: "القطر العمودي على وتر 

2دائرة ينصفه وينصف كًال من قوسيه".

10.1.12.3-10
المار  الدائرة  "قطر  مستخدًما:  مسائل  يحل 
2بمنتصف وتر فيها يكون عموديٍّا على هذا الوتر".

11.1.12.3-10
على  عمودي  "المماس  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2نصف قطر التماس".

12.1.12.3-10

يحل مسائل مستخدًما: "المستقيم عمودي على 
لهذه  يكون مماًسا  نهايته  دائرة عند  نصف قطر 

الدائرة".
2

13.1.12.3-10

المماسية  الزاوية  "قياس  مستخدًما  مسائل  يحل 
على  المرسومة  المحيطية  الزاوية  قياس  يساوي 

وتر المماس في الجهة األخرى منه".
3

14.1.12.3-10
المماستين  "القطعتين  مستخدًما  مسائل  يحل 
3للدائرة من نقطة خارجية عن الدائرة متطابقتان".

Math_V2_F127_T192.indd   180Math_V2_F127_T192.indd   180 5/14/15   11:03 AM5/14/15   11:03 AM



181

تابع/نواتج التعلم بحسب املحور:

تابع/مجال الهندسة والقياس

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

10A

تابع/النظريات 

والبراهين 

الهندسية

يكتشف ويبرهن عالقات خاصة بالدائرة 

والمماسات

1.1.12.3-10A
ليست  نقاط  ثالث  "كل  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة".

2.1.12.3-10A
األعمدة  تقاطع  "نقطة  مستخدًما:  مسائل  يحل 
المنصفة ألضالع المثلث هي مركز للدائرة المارة 

برؤوسه".
2

3.1.12.3-10A
يجد قياس قوس من دائرة مستخدًما قياس الزاوية 

2المركزية التي تحصر هذا القوس بين ضلعيها.

  4.1.12.3-10A

يساوي  المحيطية  الزاوية  "قياس  أن  يبرهن 
نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في 
الزاوية    القوس" ويحل مسائل عليها مثال: قياس 

%wvuيساوي:
W

%118
T

U

V

3

5.1.12.3-10A
المحيطية  "الــزوايــا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2المشتركة في قوس تكون متطابقة".

6.1.12.3-10A
يبرهن أن "قياس الزاوية المحيطية المرسومة على 

3قطر الدائرة تساوي °90" ويحل مسائل عليها.

7.1.12.3-10A
أي  قياسي  "مجموع  مستخدًما:  مسائل  يحل 
زاويتين متقابلتين في شكل رباعي دائري يساوي 

."180°
2

8.1.12.3-10A
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المركزيتين متطابقتان".

9.1.12.3-10A
في  قوسان  تطابق  "إذا  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2دائرة فإن زاويتيهما المحيطتين متطابقتان".

10.1.12.3-10A
يحل مسائل مستخدًما: "القطر العمودي على وتر 

2دائرة ينصفه وينصف كًال من قوسيه".

11.1.12.3-10A
المار  الدائرة  "قطر  مستخدًما:  مسائل  يحل 
2بمنتصف وتر فيها يكون عمودًيا على هذا الوتر".

12.1.12.3-10A
على  عمودي  "المماس  مستخدًما:  مسائل  يحل 

2نصف قطر التماس".

13.1.12.3-10A
يحل مسائل مستخدًما: "المستقيم عمودي على 
لهذه  يكون مماًسا  نهايته  دائرة عند  نصف قطر 

الدائرة".
2

14.1.12.3-10A
يبرهن أن "قياس الزاوية المماسية يساوي قياس 
الزاوية المحيطية المرسومة على وتر المماس في 

الجهة األخرى منه" ويحل مسائل عليها.
3

15.1.12.3-10A
من  للدائرة  المماستين  "القطعتين  أن  يبرهن 
ويحل  متطابقتان"  الدائرة  عن  خارجية  نقطة 

مسائل عليها.
3

16.1.12.3-10A
عن  بطليموس  "مبرهنة  مستخدًما:  مسائل  يحل 
العالقة بين أقطار الشكل الرباعي الدائري وأضالع 

الشكل".
3
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11

المتجهات

يعرّف المتجهات ويجري العمليات 

الحسابية والهندسية عليها ويحسب 

الزاوية بين متجهين ويجد الضرب 

القياسي لمتجهين

1.1.13.3-11
متجه  القياسية،  الكمية  المتجهة،  الكمية  يعرف 

الوحدة، الضرب القياسي لمتجهين.
1

2.1.13.3-11
على  والطرح  الجمع  عمليات  هندسيٍّا  يجري 

المتجهات.
2

3.1.13.3-11
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجرى 

وضرب متجه بعدد حقيقي.
3

3يجد الضرب القياسي لمتجهين.4.1.13.3-11

3يحسب الزاوية بين متجهين.5.1.13.3-11

يكتب المتجهات باالعتماد على متجه 

الوحدة
2يعرّف متجه الوحدة في المستوى والفضاء.1.2.13.3-11

11A

يعرّف المتجهات ويجري العمليات 

الحسابية والهندسية عليها ويحسب 

الزاوية بين متجهين ويجد الضرب 

القياسي لمتجهين

1.1.13.3-11A
متجه  القياسية،  الكمية  المتجهة،  الكمية  يعرف 
الضرب  لمتجهين،  المتجهي  الضرب  الوحدة، 

القياسي لمتجهين.
1

2.1.13.3-11A
على  والطرح  الجمع  عمليات  هندسيٍّا  يجري 

2المتجهات.

3.1.13.3-11A
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجرى 

3وضرب متجه بعدد حقيقي.

4.1.13.3-11A.3يجد الضرب القياسي لمتجهين

5.1.13.3-11A.3يحسب الزاوية بين متجهين

6.1.13.3-11A.3يحسب مركبة متجه باتجاه متجه آخر

يكتب المتجهات باالعتماد على متجه 

الوحدة ويجري العمليات الحسابية عليها 

ويجد الضرب المتجهي لمتجهين

1.2.13.3-11A.2يعرّف متجه الوحدة في المستوى والفضاء

2.2.13.3-11A
لمتجهين  والطرح  الجمع  عمليات  جبريٍّا  يجري 

2موظًفا متجهات الوحدة في األبعاد الثالثة.

3.2.13.3-11A.3يجد الضرب المتجهي لمتجهين

4.2.13.3-11A.3يستنتج بعض خواص الضرب المتجهي

5.2.13.3-11A
متوازي  مساحة  لحساب  المتجهات  يستخدم 
وحجم  الفضاء  في  المرسومين  والمثلث  األضالع 

المنشور القائم.
3

هندسة الفضاء10
يستكشف مفهوم هندسة الفضاء وعالقة 

المستويات والمستقيمات في الفضاء

1.1.14.3-10
يصف المسميات: (النقطة، المستقيم، المستوى، 

1الفضاء).

2.1.14.3-10

يعرف المسلمات:
يمر ُمستقيم واحد في نقطتين ُمختلفتين.• 
يمر ُمستٍو واحد في ثالث نقاط ليست على • 

استقامة واحدة.
فإن •  مستٍو  في  ُمختلفتان  نقطتان  وقعت  إذا 

هذا  في  يقع  فيهما  يمر  الــذي  المستقيم 
المستوى.

ال •  األقل  على  نقطة  توجد  المستوى  كان  أيٍّا 
تنتمي إليه.

2
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10

تابع/هندسة 

الفضاء

يستكشف مفهوم هندسة الفضاء وعالقة 

المستويات والمستقيمات في الفضاء

3.1.14.3-10

يحدد المستوى بعدة طرائق: بثالث نقاط ليست 
تقع  ال  ونقطة  بُمستقيم  واحدة،  استقامة  على 
بُمستقيمين  ُمتقاطعين،  بُمستقيمين  عليه، 

ُمتوازيين.

2

4.1.14.3-10
الفضاء:  في  للُمستقيمات  النسبية  األوضاع  ُيمّيز 

ُمتقاطعة، ُمتوازية، ُمتخالفة.
1

5.1.14.3-10

ُيــوازي  وُمستٍو:  ُمستقيم  بين  العالقة  ُيحدد 
المستوى،  في  يقع  المستوى،  يقطع  المستوى، 

ُيعامد المستوى.
1

6.1.14.3-10
ُمتوازيين،  مستويين:  بين  العالقة  ُيــحــدد 

ُمتقاطعين، ُمتعامدين.
1

2ُيمّيز الزاوية الزوجية بين مستويين ويجد قياسها.7.1.14.3-10

8.1.14.3-10
هندسة  تتضمن  بسيطة  تطبيقية  مسائل  يحل 

الفضاء.
3

10A
يستكشف مفهوم هندسة الفضاء وعالقة 

المستوىات والمستقيمات في الفضاء

1.1.14.3-10A
يصف المسميات: (النقطة، المستقيم، المستوى، 

الفضاء).
1

2.1.14.3-10A

يعرف المسلمات:
يمر ُمستقيم واحد في نقطتين ُمختلفتين.• 
يمر ُمستٍو واحد في ثالث نقاط ليست على • 

استقامة واحدة.
فإن •  مستٍو  في  ُمختلفتان  نقطتان  وقعت  إذا 

هذا  في  يقع  فيهما  يمر  الــذي  المستقيم 
المستوى.

ال •  األقل  على  نقطة  توجد  المستوى  كان  أيٍّا 
تنتمي إليه.

2

3.1.14.3-10A

يحدد المستوى بعدة طرائق: بثالث نقاط ليست 
تقع  ال  ونقطة  بُمستقيم  واحدة،  استقامة  على 
بُمستقيمين  ُمتقاطعين،  بُمستقيمين  عليه، 

ُمتوازيين.

2

4.1.14.3-10A
الفضاء:  في  للُمستقيمات  النسبية  األوضاع  ُيمّيز 

ُمتقاطعة، ُمتوازية، ُمتخالفة.
1

5.1.14.3-10A

ُيــوازي  وُمستٍو:  ُمستقيم  بين  العالقة  ُيحدد 
المستوى،  في  يقع  المستوى،  يقطع  المستوى، 

ُيعامد المستوى.
1

6.1.14.3-10A
ُمتوازيين،  مستويين:  بين  العالقة  ُيــحــدد 

ُمتقاطعين، ُمتعامدين.
1

7.1.14.3-10A .2ُيمّيز الزاوية الزوجية بين مستويين ويجد قياسها

8.1.14.3-10A.3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء
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11

تابع/هندسة 

الفضاء

يرسم ويجد طول المساقط ويجد معادلة 

المستقيم ويحل مسائل تطبيقية في 

هندسة الفضاء

1.1.14.3-11

والمستقيم  النقطة  من  لكل  مساقط  يرسم 

للمستوى  والموازي  المستوى  على  العمودي 

والمستقيم المائل.
2

2يجد طول المسقط.2.1.14.3-11

3يعرف بعض مبرهنات الفضاء ويوظفها.3.1.14.3-11

2يجد معادلة مستقيم في الفضاء.4.1.14.3-11

2يجد المسافة بين نقطة ومستوى.5.1.14.3-11

3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء.6.1.14.3-11

11A

يرسم ويجد طول المساقط ويجد 

المعادالت للمستوى والمستقيمات 

والكرة وخواص كل منها في الفضاء

1.1.14.3-11A

والمستقيم  النقطة  من  لكل  مساقط  يرسم 

للمستوى  والموازي  المستوى  على  العمودي 

والمستقيم المائل.
2

2.1.14.3-11A.2يجد طول المسقط

3.1.14.3-11A.3يعرف بعض مبرهنات الفضاء ويوظفها

4.1.14.3-11A.2يجد معادلة مستقيم في الفضاء

5.1.14.3-11A.2يجد المسافة بين نقطة ومستوى

6.1.14.3-11A.3يميز معادلة الكرة

7.1.14.3-11A.2يجد معادلة الكرة بمعلومية أحد أقطارها

8.1.14.3-11A
ليست  نقاط  بثالث  معرف  مستو  معادلة  يجد 

2على استقامة واحدة.

9.1.14.3-11A.2يجد المسافة بين نقطة ومستقيم في الفضاء

10.1.14.3-11A

الهرم  من  لكل  واألفقية  الرأسية  المقاطع  يجد 

والحجوم  الجانبية  المساحات  ويجد  والمنشور 

لألجزاء المقطوعة في الحاالت البسيطة.
2

11.1.14.3-11A.3يحل مسائل تطبيقية تتضمن هندسة الفضاء
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K1

الفرز والتصنيف

يفرز ويصنف األشياء

1.1.1.4-k1
واحدة  صفة  على  بناًء  األشياء  ويصنف  يفرز 

معطاة (كاللون أو الحجم أو الشكل).
1

K21.1.1.4-k2

أو  واحدة  صفة  على  بناًء  األشياء  ويصنف  يفرز 

عدة صفات يختارها (كاللون أو الحجم أو الشكل) 

(مثال: المكعبات الحمراء والكرات السوداء).
1

1

1.1.1.4-1
يصنف األشياء ويعدها بناًء على خواصها (اللون، 

الشكل، الحجم) ويفسر ذلك.
1

1-1.2.1.4يجمع البيانات وينظمها
يفسر تمثيالت بيانية بالصور حيث تمثل الصورة 

الواحدة وحدة واحدة.
2

2

التمثيالت البيانية 

واإلحصاءات.

يقرأ ويجمع وينظم بيانات بمصورات 

على شكل أعمدة وجداول ويفسرها.

1.1.2.4-2

العالمات  مستخدًما  بيانات  وينظم  يجمع 

التكرارية ويمثلها بالمصورات أو األعمدة (أفقي، 

بناء  الحجم  اللون،  الشكل،  الطول،  رأسي) (مثل: 

على خاصية واحدة).

3

2.1.2.4-2
بالصور  بيانية  تمثيالت  من  بيانات  ويفسر  يقرأ 

واألعمدة والجداول (وحدة المقياس 1 أو أكثر).
2

3.1.2.4-2
بجداول  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

رسومات (وحدة المقياس 1 أو أكثر).
3

3
يقرأ ويجمع وينظم البيانات بأعمدة 

بيانية ويفسرها

1.1.2.4-3
يجمع وينظم البيانات مستخدًما األعمدة البيانية، 

ويميز األسئلة المناسبة لجمع البيانات.
3

2.1.2.4-3
باألعمدة  ممثلة  بيانات  ويفسر  ويحلل  يقرأ 

البيانية متضمنة معطيات كسرية.
3

4
يقرأ وينظم البيانات بجداول وخطوط 

البيانية ويحللها ويفسرها

1.1.2.4-4

يجمع ويسجل بيانات مستخدًما الجداول ويمثلها 

متضمنة  عليها  مسائل  ويحل  البيانية  بالخطوط 

معطيات كسرية.
3

2.1.2.4-4

بالجداول  ممثلة  بيانات  ويفسر  ويحلل  يقرأ 

والمقياس  العناوين  متضمنة  البيانية  والخطوط 

ويحل مسائل عليها.
3

5
يقرأ ويمثل البيانات بخطوط النقاط 

المجمعة والخطوط البيانية ويفسرها

1.1.2.4-5
النقاط  بيانات مستخدًما خطوط  يجمع ويسجل 

المجمعة.
2

2.1.2.4-5
النقاط  بخطوط  ممثلة  بيانات  ويفسر  يقرأ 

المجمعة.
3

3.1.2.4-5
بخطوط  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

النقاط المجمعة.
3

3يجمع ويسجل بيانات مستخدًما الخطوط البيانية.4.1.2.4-5

2يقرأ ويفسر بيانات ممثلة بالخطوط البيانية.5.1.2.4-5

6.1.2.4-5
بالخطوط  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

البيانية.
3
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5

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات.

يقرأ ويمثل البيانات بخطوط النقاط 

المجمعة والخطوط البيانية ويفسرها

7.1.2.4-5
بأشكال  بيانيٍّا  ممثلة  بيانات  على  أسئلة  يكون 

3عدة.

8.1.2.4-5

بالجداول  ممثلة  بيانات  ويفسر  ويحلل  يقرأ 
والمقياس  العناوين  متضمنة  البيانية  والخطوط 

ويحل مسائل عليها.
3

6

يقرأ البيانات بالرسوم البيانية الدائرية 

واألعمدة والخطوط البيانية المزدوجة 

ويفسرها

1.1.2.4-6
دائري،  بياني  برسم  ممثلة  بيانات  ويفسر  يقرأ 

3وأعمدة وخطوط بيانية مزدوجة.

2.1.2.4-6
يحل مسائل مستخدًما بيانات ممثلة برسوم بيانية 

3دائرية وأعمدة وخطوط بيانية مزدوجة.

3.1.2.4-6
عارضين،  ذي  بصندوق  بيانات  مجموعة  يمثل 

2مستعمًال الوسيط والربيعات.

4.1.2.4-6
ينشئ المدّرج البياني لمجموعة معطيات عددية 

2ويستخرج معلومات منه.

يجد بعض المقاييس اإلحصائية لمجموعة 

من البيانات والبيانات المصنفة في 

جدول تكراري ويختار المقياس المناسب 

لمجموعة بيانات ويفسر تأثير القيم 

المتطرفة عليها

1.2.2.4-6
يحسب مقاييس النزعة المركزية يدويٍّا، ويوظف 

2برامج الحاسوب ليجدها.

2.2.2.4-6
يقارن بين الوسيط والمتوسط والمنوال والمدى، 

3ويقرر أيها أفضل لتمثيل مجموعة من البيانات.

3.2.2.4-6
على  متطرفة  قيمة  استبعاد  أو  إضافة  أثر  يبين 

2مقاييس النزعة المركزية والمدى.

4.2.2.4-6
بيانات  لمجموعة  مجمعة  نقاط  مخطط  ينشئ 

1ويحلله ويستخرج منه معلومات.

5.2.2.4-6
ليقارن  ويستعمله  الوسطّي  االنحراف  يتعرّف 

2التغاير بين مجموعتين.

6.2.2.4-6

والمنوال  والوسيط  الحسابي  المتوسط  يوجد 
في  المصنفة  البيانات  من  لمجموعة  والمدى 

جدول تكراري.
2

7.2.2.4-6
الحسابي  المتوسط  على  حياتية  تطبيقات  يحل 

3والوسيط والمنوال والمدى.

7

يجمع البيانات ويبوبها في تمثيالت بيانية 

بسيطة، ويقرأها ويفسرها

1يكون جدوًال تكراريٍّا بسيًطا.1.1.2.4-7

2.1.2.4-7

يعرض يدويٍّا البيانات باستخدام التمثيل األنسب 

واألوراق،  الساق  مخطط  مضلعات،  (قطاعات، 

مخطط االنتشار).
2

3.1.2.4-7
بيانية  بتمثيالت  الممثلة  البيانات  ويفسر  يقرأ 

مختلفة.
2

يجد مقاييس النزعة المركزية لمجموعة 

من البيانات الممثلة بيانيٍّا أو في جداول 

تكرارية بسيطة
1.2.2.4-7

واردة  لبيانات  المركزية  النزعة  مقاييس  يحسب 
وباستخدام  يدويٍّا  بسيطة،  تكرارية  جداول  في 

التكنولوجيا.
2
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7

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يجد مقاييس النزعة المركزية لمجموعة 

من البيانات الممثلة بيانيٍّا أو في جداول 

تكرارية بسيطة
2.2.2.4-7

ممثلة  لبيانات  المركزية  النزعة  مقاييس  يحسب 
نقاط  مضلعات،  أعمدة،  قطاعات:  في  بيانيٍّا 
مخططات  واألوراق،  الساق  مخطط  مجمعة، 
انتشار؛ ويحل مسائل عليها (مثال: يبين الجدول 
اللعبة المفضلة لدى طالب صف دراسي فيه 25 
النقاط  ومخطط  باألعمدة  الجدول  مثل:  طالًبا، 

المجمعة، ثم احسب المنوال).

اللعبة 
المفضلة

المجموعالكريكيتالتنسالسباحةالطائرةالسلةالقدم

93352325التكرار

2

يعرف العينات ويستخدمها، ويقارن 

بين مجموعتين من البيانات باستخدام 

مخططات مختلفة

1.3.2.4-7
مخططات  مستخدًما  بيانات  ويسجل  يجمع 

2الصندوق ذي العارضين.

2.3.2.4-7
الصندوق  بيانات ممثلة بمخططات  يقرأ ويفسر 

2ذي العارضين.

3.3.2.4-7
بمخططات  ممثلة  ببيانات  تتعلق  مسائل  يحل 

3الصندوق ذي العارضين.

2يتعرف العينات ويميز المنحازة منها.4.3.2.4-7

5.3.2.4-7
يمثل العينات بنقاط على خط األعداد وبمخطط 
3صندوقي، ويستخرج معلومات من عينة عشوائية.

6.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات ُممثلتين بمخططي 

2نقاط ُمجّمعة.

7.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات ُممثلتين بمخططين 

2صندوقيين.

8.3.2.4-7
ُيقارن بين مجموعتي بيانات باستعمال المتوسط 

2واالنحراف الوسطي.

8

ينظم البيانات في مخططات بيانية 

مزدوجة وجداول تكرارية، ويفسرها.

1.1.2.4-8

والمنوال  والوسيط  الحسابي  المتوسط  يحسب 
تكراري،  جــدول  باستخدام  بيانات  لمجموعة 
مسائل  ويحل  تراكميٍّا،  تكراريٍّا  جدوًال  وينشئ 

حياتية عليه.

2

2.1.2.4-8

التمثيل  باستخدام  ويعرضها  البيانات  يفسر 
مخطط  مزدوج،  خط  مزدوجة،  (أعمدة  األنسب 
يدويٍّا  دائـــري)،  قطاع  مــزدوج،  وأوراق  ســاق 

وباستخدام التكنولوجيا.

2

يجد المقاييس المركزية لمجموعة 

من القيم المبوبة في فئات أوجداول 

تكرارية.

1.2.2.4-8
ويحسب  فئات،  في  المصنفة  البيانات  يفسر 
2متوسطها الحسابّي، يدويٍّا وباستخدام التكنولوجيا. 

2.2.2.4-8
بيانات موزعة في  الوسيط لمجموعة  بيانيٍّا  يجد 

2فئات، باستعمال المدرج البياني التراكمي.

يمثل ويفسر البيانات في مخطط 

االنتشار.

1.3.2.4-8
بيانات  لمجموعة  االنتشار  مخطط  يعرف 

2بمتغيرين، وينشئه ويستخدمه.

2يصف االرتباط بين مجموعتي بيانات بمتغيرين. 2.3.2.4-8

3.3.2.4-8
(a trend line) في  يرسم ويستخدم خط توجه 

مخطط انتشاري، ليقوم بتوقعات.
2

4.3.2.4-8
يدرس االرتباط بين مجموعتي بيانات بمتغيرين 

2مستعمًال الجداول بمدخلين.
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10

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يحسب مقاييس التشتت ويفسر دالالتها 

في مواقف حياتية

1.1.2.4-10

يجد المدى والمدى البين أرباعي لمجموعة من 
أو   (Excel (برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  البيانات 

.(GeoGebra برنامج)
1

2.1.2.4-10

والتباين  المعياري  االنــحــراف  ويفسر  يجد 
(برنامج  وباستخدام  يدويٍّا  بيانات  لمجموعة 
أوجد  (مثال:   (GeoGebra (برنامج  أو   (Excel
القيم  لمجموعة  والتباين  المعياري  االنحراف 
التالية يدويٍّا وباستخدام اآللة الحاسبة 4، 6، 7، 8، 

.(14 ،5 ،9 ،10

1

3.1.2.4-10
التشتت  المقياس األنسب من مقاييس  يستخدم 

2في سياق معطى.

2يجد المئينات واألربعيات لمجموعة بيانات.4.1.2.4-10

5.1.2.4-10
ذي  الصندوق  باستخدام  األربــعــيــات  يمثل 

2العارضين.

6.1.2.4-10

يستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
للمقارنة بين مجموعتين من البيانات الغير مبوبة 

في جداول.
2

10A
يحسب مقاييس التشتت ويفسر دالالتها 

في مواقف حياتية

1.1.2.4-10A

من  لمجموعة  أرباعي  البين  والمدى  المدى  يجد 

البيانات يدويٍّا وباستخدام (برنامج Excel) أو (برنامج 

.(GeoGebra

1

2.1.2.4-10A

لمجموعة  والتباين  المعياري  االنحراف  ويفسر  يجد 

(برنامج  أو   (Excel (برنامج  بيانات يدويٍّا وباستخدام 

GeoGebra) (مثال: أوجد االنحراف المعياري والتباين 

لمجموعة القيم التالية يدويٍّا وباستخدام اآللة الحاسبة  

.(14 ،5 ،9 ،10 ،8 ،7 ،6 ،4

1

3.1.2.4-10A
التشتت  المقياس األنسب من مقاييس  يستخدم 

2في سياق معطى.

4.1.2.4-10A.2يجد المئينات واألربعيات لمجموعة بيانات

5.1.2.4-10A
ذي  الصندوق  باستخدام  األربعيات  يمثل 

2العارضين.

6.1.2.4-10A
يستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

للمقارنة بين مجموعتين من البيانات.
2

11
يجد ويطبق معامل االرتباط لمجموعتين 

من البيانات

1.1.2.4-11
شكل  من  متغيرين  بين  االرتباط  نوع  يحدد 

2االنتشار ويقدر قيمته.

2.1.2.4-11
البيانات  من  لمجموعتين  االرتباط  معامل  يجد 

1باستخدام قاعدة بيرسون.

3.1.2.4-11
في  القرار  اتخاذ  في  االرتباط  معامل  يستخدم 

3تطبيقات حياتية.
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11

تابع/التمثيالت 

البيانية 

واإلحصاءات

يجد ويطبق القيمة المعيارية

2يعرف خصائص التوزيع الطبيعي.1.2.2.4-11

1يجد القيمة المعيارية لمجموعة من البيانات.2.2.2.4-11

3.2.2.4-11
من  لمجموعة  المعيارية  القيمة  ويطبق  يفسر 

البيانات.
2

4.2.2.4-11
التوزيع  منحنى  باستخدام  حياتية  مسائل  يحل 

الطبيعي.
3

يجد ويطبق معادلة االنحدار

1.3.2.4-11
يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين 

جبريٍّا وباستخدام التكنولوجيا.
1

2.3.2.4-11
ويجد  التنبؤ  في  االنحدار  معادلة خط  يستخدم 

خطأ التنبؤ.
2

3.3.2.4-11

أو  (خطية  عالقة  يمثل  رياضيٍّا  نموذًجا  يجد 

باستخدام  متغيرين  بين  أسية)  أو  تربيعية 

.(GeoGebra برنامج) التكنولوجيا
2

11A

يجد ويطبق معامل االرتباط لمجموعتين 

من البيانات

1.1.2.4-11A
شكل  من  متغيرين  بين  االرتباط  نوع  يحدد 

االنتشار ويقدر قيمته.
2

2.1.2.4-11A
البيانات  من  لمجموعتين  االرتباط  معامل  يجد 

باستخدام قاعدة بيرسون.
1

3.1.2.4-11A
في  القرار  اتخاذ  في  االرتباط  معامل  يستخدم 

تطبيقات حياتية.
3

يجد ويطبق القيمة المعيارية

1.2.2.4-11A.2يعرف خصائص التوزيع الطبيعي

2.2.2.4-11A.1يجد القيمة المعيارية لمجموعة من البيانات

3.2.2.4-11A
من  لمجموعة  المعيارية  القيمة  ويطبق  يفسر 

2البيانات.

4.2.2.4-11A
التوزيع  منحنى  باستخدام  حياتية  مسائل  يحل 

3الطبيعي.

يجد ويطبق معادلة االنحدار

1.3.2.4-11A
يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين 

1جبريٍّا وباستخدام التكنولوجيا.

2.3.2.4-11A
ويجد  التنبؤ  في  االنحدار  معادلة خط  يستخدم 

2خطأ التنبؤ.

3.3.2.4-11A
أو  (خطية  عالقة  يمثل  رياضيٍّا  نموذًجا  يجد 
باستخدام  متغيرين  بين  أسية)  أو  تربيعية 

.(GeoGebra برنامج) التكنولوجيا
2

االحتماالت7
يميز التجربة العادلة والفضاء العيني 

ويجد احتمال حدث معين

1.1.3.4-7
يجد الفضاء العيني لتجربة معينة، ويحدد عناصر 

الفضاء العيني التي ترتبط بحدث معين.
1

2.1.3.4-7
البيانية  الشجرة  مثل:  العد،  تقنيات  يستخدم 

والجداول واللوائح، ليجد احتمال وقوع حدث.
2

3.1.3.4-7
التجارب  مستعمًال  واستنتاجات  بتوقعات  يقوم 

االحتمالية.
3
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7

تابع/االحتماالت

يميز التجربة العادلة والفضاء العيني 

ويجد احتمال حدث معين

4.1.3.4-7
باستخدام  لحدث  التجريبي  االحتمال  يجد 

المحاكاة.
2

5.1.3.4-7

بنسبة  عنه  ويعّبر  لحدث  النظري  االحتمال  يجد 

أو كسر عشري أو نسبة مئوية، ويقارنه مع نتائج 

التجارب، ويفسر أسباب االختالف.
2

2يميز التجربة العادلة من غير العادلة.6.1.3.4-7

8
يجري التجارب االحتمالية ويحللها ويجد 

احتماالتها

1.1.3.4-8
مركبة  عشوائية  لتجربة  العيني  الفضاء  يجد 

2وبسيطة.

1يميز بين التجربة العشوائية والتجربة العلمية.2.1.3.4-8

3.1.3.4-8
مستحيل،  مركب،  (بسيط،  الحوادث  أنواع  يميز 

1أكيد).

4.1.3.4-8
العشوائية  للحوادث  النظري  االحتمال  يجد 

2البسيطة والمركبة.

9
يحلل نتائج التجارب العشوائية 

(الحوادث)

1.1.3.4-9
مشروطة،  (مستقلة،  الحوادث  أنواع  بين  يميز 

منفصلة).
1

2.1.3.4-9
يجد احتمال الحوادث المنفصلة وغير المنفصلة 

في تجربة عشوائية.
2

11

يميز االحتمال النظري واالحتمال 

االختباري (التجريبي) لحدث ويجده

1.1.3.4-11
االختباري  واالحتمال  النظري  االحتمال  يجد 

(التجريبي) لتحقق حدث.
2

1ُيمّيز الحدث الُمتمم ويجد احتماله.2.1.3.4-11

يجد احتمال الحوادث المستقلة 

والمشروطة والمتنافية واالحتمال 

الهندسي ويطبقها في مسائل حياتية

1.2.3.4-11
تجربة  في  المستقلة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

2يجد احتمال الحوادث المتنافية والغير متنافية.2.2.3.4-11

2يجد االحتمال الهندسي لتجربة عشوائية.3.2.3.4-11

4.2.3.4-11
تجربة  في  المشروطة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

5.2.3.4-11

على  بسيطة  حياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

االحتمال المستقل واالحتمال المتنافي والمشروط 

والهندسي.
3

11A

يميز االحتمال النظري واالحتمال 

االختباري (التجريبي) لحدث ويجده

1.1.3.4-11A
االختباري  واالحتمال  النظري  االحتمال  يجد 

2(التجريبي) لتحقق حدث.

2.1.3.4-11A.1ُيمّيز الحدث الُمتمم ويجد احتماله

يجد احتمال الحوادث المستقلة 

والمشروطة والمتنافية واالحتمال 

الهندسي ويطبقها في مسائل حياتية

1.2.3.4-11A
تجربة  في  المستقلة  الحوادث  احتمال  يجد 

عشوائية.
2

2.2.3.4-11A.2يجد احتمال الحوادث المتنافية والغير متنافية

3.2.3.4-11A.2يجد االحتمال الهندسي لتجربة عشوائية
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تابع/نواتج التعلم بحسب املحور:

تابع/مجال تحليل البيانات واالحتماالت

مناتج التعلمالمعيارالمحورالصف

11Aتابع/االحتماالت

يجد احتمال الحوادث المستقلة 

والمشروطة والمتنافية واالحتمال 

الهندسي ويطبقها في مسائل حياتية

4.2.3.4-11A
تجربة  في  المشروطة  الحوادث  احتمال  يجد 

2عشوائية.

5.2.3.4-11A

االحتمال  على  حياتية  تطبيقية  مسائل  يحل 

والمشروط  المتنافي  واالحتمال  المستقل 

والهندسي.
3

يستخدم مبرهنة توزيع "ذي الحدين" 

ونظرية التوزيع الطبيعي في تطبيقات 

حياتية

1.3.3.4-11A
لذي  قوة  مفكوك  ليجد  باسكال  مثلث  يستخدم 

2حّدين.

2.3.3.4-11A
الثنائي  االحتمال  نوع  من  عشوائية  تجربة  يميز 

2ويحدد احتمال النجاح واحتمال الفشل.

3.3.3.4-11A
 n مرة عند تكرار التجربة r يجد احتمال النجاح

مرة.
2

4.3.3.4-11A
الحدين"  "ذي  توزيع  على  تطبيقية  يحل مسائل 

3والتوزيع الطبيعي.

5.3.3.4-11A
تطبيقات  في  ويستخدمها  بياز  نظرية  يعرف 

3حياتية.

11

مبدأ العّد

يطبق مبدأ العّد والتباديل والتوافيق

1يعرّف مفهوم مبدأ العّد.1.1.4.4-11

2.1.4.4-11
يستخدم مبدأ العد والتباديل والتوافيق في إيجاد 

2عدد الطرائق الممكنة لعمل ما.

3.1.4.4-11
النواتج  توضيح  في  البيانية  الشجرة  يستخدم 

1الممكنة لتجربة عشوائية.

1يميز بين مفهومي التباديل والتوافيق.4.1.4.4-11

2يحل مسائل باستخدام التباديل والتوافيق.5.1.4.4-11

11Aيطبق مبدأ العّد والتباديل والتوافيق

1.1.4.4-11A.1يعرّف مفهوم مبدأ العّد

2.1.4.4-11A
يستخدم مبدأ العد والتباديل والتوافيق في إيجاد 

2عدد الطرائق الممكنة لعمل ما.

3.1.4.4-11A
النواتج  توضيح  في  البيانية  الشجرة  يستخدم 

1الممكنة لتجربة عشوائية.

4.1.4.4-11A.1يميز بين مفهومي التباديل والتوافيق

5.1.4.4-11A.2يحل مسائل باستخدام التباديل والتوافيق
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الرياضيات
معايري األداء

Math_V2_F193_T254.indd   193Math_V2_F193_T254.indd   193 5/14/15   11:03 AM5/14/15   11:03 AM



194

معايري األداء بحسب الصف:

المعرفة  درجة  األداء  معايير  تصف 
والمهارات المطلوبة في كل مستوى 

من مستويات األداء.
عن  لمحة  األداء  معايير  وتوفر 
للطالب  األكاديمية  الخصائص 
سنة  في  أدائــهــم  على  باالعتماد 

دراسية أوتقييم معطى.
األمور  وأولياء  المعلمين  تزود  كما 
المعلومات  من  بالمزيد  والطالب 
حول المهارات والمعارف النموذجية 
إجراء  خالل  الطالب  يظهرها  التي 

التقييم أوخالل السنة الدراسية.

تُقسم معايير األداء التالية إلى أربعة 
مستويات، األدنى هوالمستوى األول 
واألعلى هوالمستوى الرابع كما يلي: 
تمثل الجداول أدناه مستويات األداء 
وحتى  األطفال  ريــاض  من  ابتداء 

الصف 12.

المستوى 
1 دون المستوى بكثير

ال يظهر الطالب ضمن هذا المستوى أية مهارات؛ أويُظهرون الحد األدنى من 
المهارات أوالفهم ضمن نواتج التعلم المستهدفة، وعليه، يجتاج هؤالء الطالب 

إلى الدعم المكثف.

المستوى 
2 دون المستوى

المهارات  في  التقدم  بإظهار  لتوهم  بدؤوا  قد  المستوى  هذا  في  الطالب 
المستهدفة وسيحتاجون إلى المزيد من الدعم.

المستوى 
3 ضمن المستوى

الطالب في هذا المستوى يمتلكون المهارات والمعارف المستهدفة، خصوًصا 
من  للمزيد  مجاًال  هناك  أن  من  الرغم  وعلى  المعرفية،  اإلدراكية  المهام  في 
التطور، إّال أن هؤالء الطالب قادرون على المتابعة والتقدم إلى الوحدة التالية 

من المادة الدراسية.

المستوى 
4 مستوى متقدم

ذلك  في  بما  تماًما،  المستهدفة  المهارات  يتقنون  المستوى  هذا  في  الطالب 
التحدي الذي تنطوي عليه المهام المعرفية اإلدراكية في المستوى 3.

وتحتوي هذه الجداول عىل جميع املستويات املختلفة املذكورة آنًفا، إضافة إىل النتائج الخاصة بهذه 
املستويات.
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روضة أوىل

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

العّد
يذكر بعض األعداد ويخطىء • 

أغلب  في  األشياء  عّد  في 
األحيان.

يذكر األعداد ويعد األشياء • 
لغاية 10 مع تردد وأخطاء .

يذكر األعداد بتسلسل ويعّد • 
األشياء لغاية 10 بدقة مع 

بعض التردد أحياًنا.

يذكر األعداد بتسلسل ويعّد • 
األشياء لغاية 10 على األقل 

بدقة وثقة ودون تردد.

القيمة 
المكانية

يقرأ ويكتب عدًدا أوعددين. • 
يظهر الحد األدنى من القدرة • 

على قراءة األعداد وكتابتها.

يقرأ ويكتب األعداد ويرسم • 
كميات محددة من األشياء 
التردد  10 مع بعض  لغاية 

واألخطاء.

يقرأ ويكتب األعداد ويرسم • 
كميات محددة من األشياء 
10 على األقل بدقة  لغاية 

وثقة ودون تردد.

األنماط والجبر 
والدوال

األنماط
يبدأ بإدراك األنماط البسيطة • 

لالشياء المحسوسة أو الصور.
لالشياء •  ــاط  ــم أن يــحــدد 

المحسوسة أو الصور.

يحدد ويكمل أنماطل الشياء • 
المحسوسة أو الصور بنجاح 
ولكنه  األحيان،  معظم  في 
يجد صعوبة كبيرة في عمل 

ووصف األنماط.

يحدد ويكمل ويكّون ويصف • 
أنماًطا لألشياء المحسوسة أو 

الصور بدقة.

الهندسة 
والقياس

الموقع

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 
تحت، قبل، بعد) مع الخلط 

بينهما.

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بشيء من التردد 
خالل  من  األخطاء  وبعض 
تحت،  (فــوق،  استخدامه 

قبل، بعد).

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 

تحت، قبل، بعد).

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بدقة من خالل 
تحت،  (فــوق،  استخدامه 

قبل، بعد).

الوقت والمال
يدرك بعض األرقام المكتوبة • 

على الساعة.

يعرف بعض األرقام المكتوبة • 
على الساعة مع وجود أخطاء 
تحديد  فــي  ــام  ع بشكل 
بمعرفة  ويبدأ  موضعها 

تحديد الوقت بالساعات.

األرقـــام •  تسلسل  يــعــرف 
المكتوبة على الساعة على 
الرغم من أنه قد ال يكون 
تحديد  حيث  من  دقيًقا 
موضعها، ويبين ويقرأ الوقت 
بالساعات مع وجود األخطاء 
بعض  في  الدقة  وانعدام 

األحيان.

األرقـــام •  تسلسل  يــعــرف 
الساعة  على  المكتوبة 
الوقت  بدقة، ويبين ويقرأ 

بدقة بالساعات.

القياس
عشوائية •  بتخمينات  يقوم 

لمقارنة شيئين.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات 

مع وجود أخطاء متكررة.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات 

مع وجود بعض األخطاء.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات  

بدقة.

األشكال 
الهندسية 

ثنائية وثالثية 
األبعاد

يسمي ويميز بين األشكال • 
الهندسية ثنائية األبعاد مع 

وجود أخطاء متكررة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد،  ثنائية  الهندسية 
ويصمم  ويصنف  ويقارن 
أشكاًال هندسية ثنائية، مع 

وجود أخطاء متكررة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد  ثنائية  الهندسية 
ويصمم  ويصنف  ويقارن 
ثنائية  هندسية  أشــكــاًال 
أخطاء  وجود  مع  األبعاد، 

بسيطة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد،  ثنائية  الهندسية 
ويصمم  ويصنف  ويقارن 
أشكاًال هندسية ثنائية األبعاد 

بدون أخطاء.

تحليل البيانات 
واالحتماالت

الفرز 
والتصنيف

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
إلى  األشياء  تقسيم  لدى 
مجموعات من دون االلتفات 

إلى نمط محدد.

يقوم بالتخمين لدى تقسيم • 
األشياء إلى مجموعات وفًقا 

لصفتها المميزة.

مع •  األشياء  ويصنف  يفرز 
وجود بعض األخطاء وبتردد 
واحدة  مميزة  لصفة  وفًقا 

معطاه (اللون، الحجم).

يفرز ويصنف األشياء بدقة • 
لصفة  وفًقا  ــردد  ت ودون 
معطاه  ـــدة  واح مميزة 
غيرها  أو  الحجم،  (اللون، 

من الصفات المميزة).

Math_V2_F193_T254.indd   195Math_V2_F193_T254.indd   195 5/14/15   11:03 AM5/14/15   11:03 AM



196

روضة ثاين

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

العّد
يذكر بعض األعداد ويخطىء • 

أغلب  في  األشياء  عّد  في 
األحيان.

يظهر الحد األدنى من القدرة • 
على قراءة األعداد وكتابته.

يذكر األعداد بتسلسل ويعّد • 
األشياء لغاية 20 بدقة مع 

بعض التردد أحياًنا.

يذكر األعداد بتسلسل ويعّد • 
األشياء لغاية 20 على األقل 

بدقة وثقة ودون تردد.

القيمة 
المكانية

يقرأ ويكتب عدًدا أو عددين.• 

يظهر الحد األدنى من القدرة • 
على قراءة األعداد وكتابتها 
والربط بينها وبين الكميات 

التي تمثلها.

يقرأ ويكتب األعداد ويربط • 
التي  الكميات  وبين  بينها 
تمثلها ويرسم كميات محددة 
من األشياء ويقارنها لغاية 20 
التردد ويخطىء  بعض  مع 
في بعض األحيان في تمييز 

مكانتي اآلحاد والعشرات.

يقرأ ويكتب األعداد ويربط • 
التي  الكميات  وبين  بينها 
تمثلها ويرسم كميات محددة 
لغاية  ويقارنها  األشياء  من 
20 على األقل ويميز مكانتي 
اآلحاد والعشرات بدقة وثقة 

ودون تردد.

الجمع والطرح

يظهر الحد األدنى من الفهم • 
لمدلول الجمع كعملية ضم 
األشياء،  من  مجموعتين 
والطرح كعملية فصل األشياء.

يظهر الحد األدنى من الفهم • 
لمدلول الجمع كعملية ضم 
األشياء،  من  مجموعتين 
فصل  كعملية  ــطــرح  وال
األشياء ويحل بعض مسائل 
لغاية  األعداد  جمع وطرح 
10 مستخدًما المحسوسات 
من  كثير  مع  والرسومات 

األخطاء والتردد.

يظهر فهًما لمدلول الجمع • 
كعملية ضم مجموعتين من 
األشياء، والطرح كعملية فصل 
األشياء، ويحل بعض مسائل 
لغاية  األعداد  جمع وطرح 
10 مستخدًما المحسوسات 
والرسومات مع بعض التردد 

واألخطاء.

يظهر فهًما واضًحا لمدلول • 
ضم  كعملية  ــجــمــع  ال
األشياء،  من  مجموعتين 
والطرح كعملية فصل األشياء، 
ويحل مسائل جمع وطرح 
األعداد لغاية 10 مستخدًما 
والرسومات  المحسوسات 

بدقة وثقة ودون تردد.

األنماط والجبر 
والدوال

األنماط
يبدأ بإدراك األنماط البسيطة • 

أو  األشــكــال  أو  لألجسام 
الصور.

أو •  األجسام  أنماط  يحدد 
األشكال أو الصور.

يحدد ويكمل أنماط األشياء • 
أو األشكال أو الصور بنجاح 

في معظم األحيان.

يحدد ويكمل أنماط األشياء • 
أو األشكال أو الصور بنجاح 
في معظم األحيان بسرعة 

ودقة. 

الهندسة 
والقياس

الموقع

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 
يمين،  بعد،  قبل،  تحت، 

يسار) مع الخلط بينهم.

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بشيء من التردد 
خالل  من  األخطاء  وبعض 
تحت،  (فــوق،  استخدامه 

قبل، بعد، يمين، يسار).

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 
يمين،  بعد،  قبل،  تحت، 

يسار).

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بدقة من خالل 
استخدامه (فوق، تحت، قبل، 

بعد، يمين، يسار).

الوقت والمال
يدرك بعض األرقام المكتوبة • 

على الساعة.

يعرف بعض األرقام المكتوبة • 
على الساعة مع وجود أخطاء 
تحديد  فــي  ــام  ع بشكل 
بمعرفة  ويبدأ  موضعها 

تحديد الوقت بالساعات.

األرقـــام •  تسلسل  يــعــرف 
المكتوبة على الساعة على 
الرغم من أنه قد ال يكون 
تحديد  حيث  من  دقيًقا 
ويقرأ  ويبين  موضعها، 
بالساعات  الوقت  ويكتب 
مع وجود األخطاء وانعدام 

الدقة في بعض األحيان.

األرقـــام •  تسلسل  يــعــرف 
المكتوبة على الساعة بدقة، 
ويبين ويقرأ ويكتب الوقت 

بدقة بالساعات.
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تابع/روضة ثاين

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/الهندسة 
والقياس

القياس
عشوائية •  بتخمينات  يقوم 

لمقارنة شيئين.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات 

مع وجود أخطاء متكررة.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات 

مع وجود بعض األخطاء.

حسب •  شيئين  بين  يقارن 
قياساتهما مستخدًما الكلمات 

بدقة.

األشكال 
الهندسية 

ثنائية وثالثية 
األبعاد

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد  ثنائية  الهندسية 
ثالثية  الهندسية  واألشكال 
أخطاء  وجود  مع  األبعاد، 

متكررة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد  ثنائية  الهندسية 
ثالثية  الهندسية  واألشكال 
ويصنف  ويقارن  األبعاد، 
هندسية  أشكاًال  ويصمم 
مع  األبعاد،  وثالثية  ثنائية 

وجود أخطاء متكررة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد  ثنائية  الهندسية 
ثالثية  الهندسية  واألشكال 
ويصنف  ويقارن  األبعاد، 
هندسية  أشكاًال  ويصمم 
مع  األبعاد،  وثالثية  ثنائية 

وجود أخطاء بسيطة.

يسمي ويميز بين األشكال • 
األبعاد  ثنائية  الهندسية 
ثالثية  الهندسية  واألشكال 
ويصنف  ويقارن  األبعاد، 
هندسية  أشكاًال  ويصمم 

ثنائية وثالثية األبعاد.

تحليل البيانات 
واالحتماالت

الفرز 
والتصنيف

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
إلى  األشياء  تقسيم  لدى 
مجموعات من دون االلتفات 

إلى نمط محدد.

يقوم بالتخمين لدى تقسيم • 
األشياء إلى مجموعات وفًقا 

لصفتها المميزة.

مع •  األشياء  ويصنف  يفرز 
وجود بعض األخطاء وبتردد 
وفًقا لصفة مميزة اختارها 
(اللون،  بنفسه  الطالب 

الحجم).

يفرز ويصنف األشياء بدقة • 
ودون تردد وفًقا لصفة مميزة 
بنفسه  الطالب  اختارها 
غيرها  أو  الحجم،  (اللون، 

من الصفات المميزة).

الصف األول

األعداد 
والعمليات

العّد
يعد األشياء بتردد مع وجود • 

يتعدى  ما  ونــادرًا  أخطاء، 
العدد 10.

يذكر األعداد ويعّد األشياء • 
أخطاء   وجــود  مع  بتردد 
ونادرًا ما يتعدى العدد 20.

بتسلسل •  ـــداد  األع يذكر 
 100 لغاية  األشياء  ويعّد 
وتنازليٍّا  تصاعديٍّا  ويعّد 
بعض  مع   10 بمضاعفات 

األخطاء والتردد.

يذكر األعداد بتسلسل ويعّد • 
األشياء لغاية 100 على األقل 
وتنازليٍّا  تصاعديٍّا  ويعّد 
بمضاعفات 10 بدقة وثقة 

ودون تردد.

القيمة 
المكانية

يظهر الحد األدنى من القدرة • 
على قراءة األعداد وكتابتها .

مع •  األعــداد  ويكتب  يقرأ 
وجود أخطاء متكررة ونادرًا 

ما يتعدى العدد 20.

يقرأ ويكتب األعداد لغاية • 
100 مع بعض التردد ويميز 
والعشرات  اآلحاد  مكانتي 
أحياًنا  صعوبة  يجد  ولكن 

في مقارنة األعداد.

يقرأ ويكتب األعداد ويقارن • 
 100 لغاية  األشياء  كميات 
مكانتي  ويميز  األقل  على 
اآلحاد والعشرات بدقة وثقة 

ودون تردد.

الجمع والطرح

إجــراء •  في  صعوبة  يجد 
والطرح  الجمع  عمليتي 
لعددين كل منهما من رقمين 

دون اعادة التجميع.

يجري عمليتي الجمع والطرح • 
لعددين كل منهما من رقم 
أخطاء  ــود  وج مع  ــد  واح

متكررة وبتردد.

يفسر ويجري عمليتي الجمع • 
والطرح لعددين كل منهما 
من رقم واحد ويحل مسائل 
حياتية بسيطة تتضمنها مع 

بعض األخطاء والتردد.

يفسر ويجري عمليتي الجمع • 
والطرح لعددين كل منهما 
مستخدًما  واحد  رقم  من 
إستراتيجيات متنوعة، ويحل 
مسائل حياتية تتضمنها بدقة 

وثقة ودون تردد.

األنماط والجبر 
والدوال

األنماط

يبدأ بإدراك األنماط البسيطة • 
لألشياء أو األشكال أو الصور 
بدون القدرة على اكمالها أو 

تحديدها.

أو •  األشياء  أنماط  يحدد 
ولكن  الصور  أو  األشكال 

بتردد.

يحدد ويكمل أنماط األشياء • 
أو األشكال أو الصور بنجاح 
في معظم األوقات، ولكنه 
يجد صعوبة كبيرة في عمل 

األنماط ووصفها.

يحدد ويكمل ويكون ويصف • 
أنماط األعداد أو األشياء أو 

األشكال أو الصور بدقة.
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تابع/الصف األول

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

الهندسة 
والقياس

الموقع

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 
يمين،  بعد،  قبل،  تحت، 

يسار) مع الخلط بينهم.

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بشيء من التردد 
خالل  من  األخطاء  وبعض 
تحت،  (فــوق،  استخدامه 

قبل، بعد، يمين، يسار).

يصف موقع شىء بالنسبة • 
لشىء آخر مستخدًما (فوق، 
يمين،  بعد،  قبل،  تحت، 

يسار).

يصف موقع شيء بالنسبة • 
لشيء آخر بدقة من خالل 
استخدامه (فوق، تحت، قبل، 

بعد، يمين، يسار).

الوقت والمال

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
بالساعات مع وجود أخطاء 
يسمي  الساعة،  رسم  على 

بعض أيام األسبوع.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة)  ونصف  (بالساعة 
ــود أخــطــاء  ــوج ــكــن ب ول
عن  إخباره  لدى  متكررة 
الساعة،  بنصف  الوقت 
يسمي ويرتب أيام األسبوع 
األخطاء  بعض  وجود  مع 

البسيطة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
(بالساعة ونصف الساعة)، 
يسمي ويرتب أيام األسبوع 

بتردد.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
(بالساعة ونصف الساعة)، 
ويسمي ويرتب أيام األسبوع 

بدقة.

القياس

التي •  الكلمات  بعض  يدرك 
تصف الوحدات غير القياسية 
لقياس الطول، مثل: طويل، 
أطول، األطول، قصير، أقصر، 

األقصر.

غير •  الــوحــدات  يستخدم 
القياسية (مثل طويل، أطول، 
األطول؛ قصير، أقصر، األقصر) 
بتردد وبوجود أخطاء متكررة 

لقياس الطول وتقديره.

غير •  الــوحــدات  يستخدم 
القياسية (مثل طويل، أطول، 
األطول، قصير، أقصر، األقصر) 
وتقديره  الطول  لقياس 
أخطاء  وجود  مع  وترتيبه 

بسيطة.

غير •  الــوحــدات  يستخدم 
القياسية (مثل طويل، أطول، 
األطول، قصير، أقصر، األقصر) 
بدقة لقياس الطول وتقديره 

وترتيبه.

األشكال 
الهندسية 

ثنائية وثالثية 
األبعاد

يدرك بعض خصائص األشكال • 
ثنائية األبعاد بوجود أخطاء 

متكررة.

الهندسية •  األشكال  يرسم 
مثلث)  مستطيل،  (مربع، 
باستخدام شبكة المربعات 
األخطاء،  بعض  وجود  مع 
أواثنتين  خاصية  ويصف 
من خصائص األشكال ثنائية 

األبعاد.

الهندسية •  األشكال  يرسم 
مثلث)  مستطيل،  (مربع، 
باستخدام شبكة المربعات، 
األشكال  خصائص  ويصف 
ثنائية وثالثية األبعاد، ويواجه 
مع  تعامله  لدى  صعوبة 

األشكال ثالثية األبعاد.

الهندسية •  األشكال  يرسم 
مثلث)  مستطيل،  (مربع، 
باستخدام شبكة المربعات، 
األشكال  خصائص  ويصف 
ثنائية وثالثية األبعاد بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

الفرز 
والتصنيف

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
إلى  األشياء  تقسيم  لدى 
لصفة  وفًقا  مجموعات 
(الــلــون،  مــثــال:  مميزة، 
الشكل، الحجم) لدى تنظيمه 

للبيانات.

يفرز ويصنف األشياء وفًقا • 
لصفة مميزة (اللون، الشكل، 
بعض  وجود  مع  الحجم) 

األخطاء وبتردد.

يفرز ويصنف األشياء وفًقا • 
لصفة مميزة (اللون، الشكل، 
معظم  بنجاح  الحجم) 

الوقت.

يفرز ويصنف األشياء بدقة • 
(اللون،  مميزة  لصفة  وفًقا 

الشكل، الحجم).

بشكل •  البيانات  يجمع 
أخطاء  وجود  مع  عشوائي 

كثيرة ودون أي تنظيم.

يجمع وينظم البيانات بتردد • 
مع وجود أخطاء متكررة.

يجمع وينظم البيانات ونادرًا • 
ما يتررد أو يخطئ.

يجمع وينظم البيانات بدقة.• 
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الصف الثاين

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

القيمة 
المكانية

يظهر الحد األدنى من القدرة • 
على قراءة األعداد وكتابتها 
المكانية  القيمة  وتحديد 

ألرقام العدد حتى 100.

يقرأ ويكتب األعداد باألرقام • 
والكلمات، ويقارنها مع وجود 
ما  ــادرًا  ون متكررة  أخطاء 
يتعدى 100، ويحدد بصعوبة 
الفردية  األعـــداد  وتـــردد 
والزوجية والمئات والعشرات 
واآلحاد في األعداد المكونة 

من ثالثة أرقام.

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
معظم  في  بنجاح   1000
األوقات ويقرب العدد الكلي 
إلى أقرب، 10 ويميز األعداد 
ويحدد  والزوجية،  الفردية 
واآلحاد  والعشرات  المئات 
في األعداد المكونة من ثالثة 
أرقام بأقل قدر من األخطاء 

والتردد.

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
ويقرب  األقل  على   1000
أقرب  إلــى  الكلي  العدد 
10، ويميز األعداد الفردية 
المئات  ويحدد  والزوجية، 
والــعــشــرات واآلحـــاد في 
ثالثة  من  المكونة  األعداد 
أرقام بدقة وثقة ودون تردد.

الجمع والطرح

يجري عمليتي جمع وطرح • 
رقم  من  المكونة  األعــداد 
أحياًنا  مستخدًما  واحــد 
المحسوسات والصور ونادرًا 

ما يخطئ.

يجري عمليتي جمع وطرح • 
األعداد المكونة من رقمين 
مع بعض األخطاء المتكررة، 
ويحل أحياًنا مسائل حياتية 

تتضمنها.

يفسر ويجري عمليتي جمع • 
وطرح األعداد المكونة من 
يجد  ولكنه  بدقة،  رقمين 
جمع  في  أحياًنا  صعوبة 
وطرح األعداد المكونة من 
ثالثة أرقام في حالة إعادة 
مسائل  ويحل  التجميع، 

حياتية بسيطة تتضمنها.

يفسر ويجري بدقة عمليتي • 
جمع وطرح األعداد المكونة 
أرقام  ثالثة  أو  رقمين  من 
مع أو دون إعادة التجميع، 
حياتية  مسائل  ويــحــل 

تتضمنها بكفاءة وثقة.

الضرب 
والقسمة

ضــرب •  تفسير  يــحــاول 
رقم  من  المكونة  األعــداد 
الصور  مستخدًما  واحــد 
والجمع  والمحسوسات 
والمجموعات  المتكرر 
يخطىء  ولكنه  المتساوية 

غالًبا.

يفسر ضرب األعداد المكونة • 
مستخدًما  واحد  رقم  من 
الصور والمحسوسات والجمع 
والمجموعات  المتكرر 
المتساوية لكن بتردد ووجود 

أخطاء متكررة. 

يفسر ضرب األعداد المكونة • 
مستخدًما  واحد  رقم  من 
الصور والمحسوسات والجمع 
والمجموعات  المتكرر 
المتساوية، ونادرًا ما يخطئ 

أو يتردد.

يفسر ضرب األعداد المكونة • 
مستخدًما  واحد  رقم  من 
الصور والمحسوسات والجمع 
والمجموعــات  المتكرر 
ودون  بكفاءة  المتسـاوية 

أية أخطاء أو تردد.

الكسور

يكتب الكسر الدال على جزء • 
من كل على صورة جزء من 
جزء، مثل أن يكتب  بدًال 
. من  للجزء المظلل.

يدرك الكسور كجزء من الكل • 
لشكل مظلل ويكتب رمزه 

مع وجود أخطاء متكررة.

يدرك الكسور كجزء من الكل • 
لشكل مظلل ويكتب رمزه 

مع وجود أخطاء بسيطة.

يدرك الكسور كجزء من الكل • 
لشكل مظلل ويكتب رمزه 

بدقة.

األنماط والجبر 
والدوال

األنماط

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
لوحة  على  األنماط  لبعض 
أخطاء  وجــود  مع  المئة 
لهذه  وصف  دون  متكررة 
على  القدرة  أو  األنماط 

تكميل النمط.

لوحة •  على  األنماط  يحدد 
المئة بنجاح معظم األوقات، 
ولكنه يكّون ويصف ويكمل 
األنماط الهندسية والرقمية 

بوجود أخطاء متكررة.

يحدد ويكون األنماط على • 
ودون  بنجاح  المئة  لوحة 
تردد، ولكنه يصف ويكمل 
األنماط الهندسية والرقمية 

بوجود أخطاء نادرة.

يحدد ويعمل ويصف ويكمل • 
األنماط الهندسية والرقمية 
بنجاح في جميع األوقات.

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

اليحل جمًال عددية بسيطة.• 
بسيطة •  عددية  جمًال  يحل 

بوجود أخطاء متكررة.
بسيطة •  عددية  جمًال  يحل 

بدون أخطاء ولكن بتردد.

بسيطة  •  عددية  جمًال  يحل 
حياتية  مسائل  عن  ويعبر 

بجمل عددية بدقة كبيرة.
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تابع/الصف الثاين

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

الهندسة 
والقياس

الوقت والمال.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة  ونصف  بالساعة 
تحديد  يستطيع  ال  ولكن 
والشهر  اليوم  بين  العالقة 

واألسبوع.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة،  ونصف  بالساعة 
اليوم  بين  العالقة  ويحدد 
واألسبوع والشهر مع وجود 

أخطاء متكررة.
يميز فئات النقود المحلية  • 

 1000 حتى  النقود  ويعد 
باستخدام فئات النقود (1, 
 ,500 ,100 ,50 ,20,10 ,5

1000) ويكون مبلًغا نقديٍّا 
باستخدامها في الشراء مع 

وجود متكررة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة  ونصف  (بالساعة 
وربع الساعة)، ويقارن بين 
ويحدد  الزمنية،  الفترات 
العالقة بين اليوم واألسبوع 
أخطاء  وجود  مع  والشهر 

بسيطة.
يميز فئات النقود المحلية  • 

 1000 حتى  النقود  ويعد 
النقود  فئات  باستخدام 
 ,5  ,1 ــــع،  رب (نـــصـــف، 
 ,500  ,100  ,50  ,20,10

1000) ويكون مبلًغا نقديٍّا 
باستخدامها في الشراء مع 

وجود أخطاء بسيطة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة  ونصف  (بالساعة 
وربع الساعة)، ويقارن بين 
ويحدد  الزمنية،  الفترات 
العالقة بين اليوم واألسبوع 

والشهر بدقة.
يميز فئات النقود المحلية  • 

 1000 حتى  النقود  ويعد 
النقود  فئات  باستخدام 
 ,5  ,1 ــــع،  رب (نـــصـــف، 
 ,500  ,100  ،50  ,20,10

1000) ويكون مبلًغا نقديٍّا 
باستخدامها في الشراء بدقة.

القياس

باستخدام •  األطوال  يقيس 
الوحدات القياسية المناسبة 
(متر، السنتيمتر) وال يستطيع 

تقدبر األطوال ومقارنتها.

بين •  ويقارن  ويقيس  يقدر 
األطوال باستخدام الوحدات 
القياسية المناسبة (سنتيمتر، 
أخطاء  ــود  وج مــع  متر) 

متكررة.

بين •  ويقارن  ويقيس  يقدر 
األطوال باستخدام الوحدات 
القياسية المناسبة (سنتيمتر، 
أخطاء  وجــود  مع  المتر) 

بسيطة.

بين •  ويقارن  ويقيس  يقدر 
األطوال باستخدام الوحدات 
القياسية المناسبة (سنتيمتر، 

متر) بدقة.

األشكال 
الهندسية 

ثنائية وثالثية 
األبعاد.

يقوم بتخمينات عشوائية في • 
تحديد التماثل.

خالل •  من  التماثل  يفهم 
صورة  رسم  ويكمل  الطي، 
بسيطة مع أخطاء متكررة.

يفهم عناصر األشكال ثنائية • 
ويصنف  يسمي  األبعاد، 
مع  األبعاد  ثالثية  األشكال 

وجود أخطاء متكررة.

يفهم التماثل من خالل الطي • 
ويكمل رسم صورة بسيطة 

مع وجود أخطاء بسيطة.
يفهم عناصر األشكال ثنائية • 

ويصنف  يسمي  األبعاد، 
مع  األبعاد  ثالثية  األشكال 

وجود أخطاء بسيطة.

يفهم التماثل من خالل الطي • 
ويكمل رسم صورة بسيطة 

بدقة.
يفهم عناصر األشكال ثنائية • 

ويصنف  يسمي  األبعاد، 
األبعاد  ثالثية  األشــكــال 
(الكرة، األسطوانة، المكعب، 

المخروط، الهرم) بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية

البيانات •  ويعرض  يجمع 
البيانية  والرسوم  باألشكال 
أخطاء  وجــود  مع  بتردد 

متكررة.

البيانات •  ويعرض  يجمع 
البيانية  والرسوم  باألشكال 
وينجح، ولكن دون تفسير 
لهذه البيانات أو حل مسائل 

عليها.

يقرأ ويعرض ويفسر البيانات • 
ولكنه  تردد،  ودون  بنجاح 
يحل المسائل بوجود أخطاء 

متكررة. 

يقرأ ويعرض ويفسر البيانات • 
ولكنه  تردد،  ودون  بنجاح 
يحل المسائل بنجاح معظم 
التردد  من  بقليل  الوقت 

واألخطاء.
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الصف الثالث

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

القيمة 
المكانية

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
100، ويحدد القيمة المكانية 
لألعداد المكونة من رقمين 
ويقوم بتخمينات عشوائية 
عند تقريب األعداد الكلية.

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
القيمة  ويــحــدد   1000
المكونة  لألعداد  المكانية 
ويقرب  ــام،  أرق ثالثة  من 
أقرب  إلى  الكلية  األعــداد 
خط  مستخدًما  و100   10
صحيحة  بطريقة  األعــداد 

في حاالت نادرة.

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
ــداد  األع ويميز   10000
ويحدد  والزوجية،  الفردية 
لألعداد  المكانية  القيمة 
أرقام  أربعة  من  المكونة 
األحيان،  أغلب  في  بنجاح 
إلى  الكلي  العدد  ويقرب 
أقرب 10 و100 مستخدًما 
خط األعداد بصورة صحيحة 

ولكن مع بعض التردد.

يقرأ ويكتب األعداد بالرموز • 
لغاية  ويقارنها  والكلمات 
10000 على األقل، ويميز 
والزوجية،  الفردية  األعداد 
المكانية  القيمة  ويحدد 
لألعداد المكونة من أربعة 
العدد  ويقرب  بدقة،  أرقام 
الكلي إلى أقرب 10 و100  
مستخدًما خط األعداد بصورة 

صحيحة ودون تردد.

الجمع والطرح
يجمع ويطرح عددين كليين • 

كل منهما مكون من رقمين 
مع تردد وأخطاء.

كل •  عددين  ويطرح  يجمع 
منهما مكون من ثالثة أرقام 
على األكثر في تردد ووجود  

بعض األخطاء.

كل •  عددين  ويطرح  يجمع 
منهما مكون من ثالثة أرقام 
على األكثر بدقة، ولكنه يجد 
تطبيق  في  أحياًنا  صعوبة 
هذه العمليات مع األعداد 

المكونة من أربعة أرقام.

يجري عمليتي جمع وطرح • 
األعداد المكونة من أربعة  
أرقام ويحل مسائل حياتية 
تتضمنها بدقة ودون تردد.

الضرب 
والقسمة

ضــرب •  تفسير  يــحــاول 
رقم  من  المكونة  األعــداد 
الصور  مستخدًما  واحــد 
والجمع  والمحسوسات 
والمجموعات  المتكرر 
يخطىء  ولكنه  المتساوية 

غالًبا.

مفهوم •  ما  حٍد  إلى  يدرك 
الضرب والقسمة ورمزيهما 
ويستنتج  بينهما،  والعالقة 
الضرب  حقائق  عــائــالت 
والقسمة مع أخطاء متكررة 
خاصة عند استخدامها في 
عملية ضرب عدد من ثالثة 
أرقام في عدد من رقم واحد 
وقسمة عدد من رقمين على 
عدد من رقم واحد، ولكنه 
حالة  في  ينجح  ما  عــادة 
من  األعداد  وقسمة  ضرب 
رقم واحد، ويحل المسائل 
الحياتية مع بعض األخطاء 

والتردد.

ـــدرك مــفــهــوم الــضــرب •  ي
والقسمة ورمزيهما والعالقة 
عائالت  ويستنتج  بينهما، 
والقسمة،  الضرب  حقائق 
ويضرب في معظم الوقت 
ثالثة  مــن  عـــدًدا  بنجاح 
أرقام بعدد من رقم واحد، 
رقمين  من  عدًدا  ويقسم 
واحد  رقم  من  عدًدا  على 
مستخدًما عائالت الحقائق 
ويحل  واإلستراتيجيات، 
تتضمن  حياتية  مسائل 

الضرب والقسمة.

ـــدرك مــفــهــوم الــضــرب •  ي
والقسمة ورمزيهما والعالقة 
عائالت  ويستنتج  بينهما، 
والقسمة،  الضرب  حقائق 
ودون  وثقة  بدقة  ويضرب 
أرقام  ثالثة  تردد عدًدا من 
ــد  ــن رقـــم واح ــدد م ــع ب
رقمين  من  عدًدا  ويقسم 
واحد  رقم  من  عدد  على 
مستخدًما عائالت الحقائق 
واإلستراتيجيات ويحل مسائل 
الضرب  تتضمن  حياتية 

والقسمة.

يكتب ويسمي بعض الكسور.• الكسور

الكسور •  ويسمي  يكتب 
المتكافئة  الكسور  ويحدد 

بوجود أخطاء متكررة.
وطــرح •  جمع  فــي  ينجح 

الكسور موحدة المقام بين 
الفينة واألخرى.

ويقارن •  ويسمي  يكتب 
ويحدد  بــدقــة،  الكسور 
الكسور المتكافئة مع بعض 

األخطاء.
وطــرح •  جمع  فــي  ينجح 

المقام  موحدة  الكسور 
معظم الوقت، ويحل مسائل 

حياتية بسيطة أحياًنا.

ويقارن •  ويسمي  يكتب 
الكسور ويمثلها على خط 
الكسور  ويحدد  ــداد،  األع
المتكافئة بدقة ونجاح دائًما.

وطــرح •  جمع  فــي  ينجح 
المقام،  موحدة  الكسور 
ويحل مسائل حياتية بسيطة 

في جميع األوقات.

األنماط والجبر 
والدوال

األنماط
عشوائية •  بتخمينات  يقوم 

حول قاعدة األنماط العددية.

ــاعــدة األنــمــاط •  يــحــدد ق
أخطاء  وجود  مع  العددية 

متكررة.

ــاعــدة األنــمــاط •  يــحــدد ق
معظم  بنجاح  العددية 

الوقت.

ــاعــدة األنــمــاط •  يــحــدد ق
العددية بدقة.

التعابير 
المعادالت 
والمتباينات

على •  متدنية  قدرة  يظهر 
العددية  المسائل  تكوين 

البسيطة وحلها.

المسائل •  ويــحــل  يــكــون 
بشكل  البسيطة  العددية 

جزئي وبتردد. 

المسائل •  ويــحــل  يــكــون 
العددية البسيطة بنجاح.

المسائل •  ويــحــل  يــكــون 
بشكل  البسيطة  العددية 

موسع.

Math_V2_F193_T254.indd   201Math_V2_F193_T254.indd   201 5/14/15   11:03 AM5/14/15   11:03 AM



202

تابع/الصف الثالث

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

الهندسة 
والقياس

الهندسة 
اإلحداثية 
والقطوع

يقرأ موقع نقطة في الربع • 
األول من المستوى اإلحداثي 

مع وجود بعض األخطاء.

يعين ويقرأ موقع نقطة في • 
المستوى  من  األول  الربع 
اإلحداثي مع وجود أخطاء 

متكررة.

يعين ويقرأ موقع نقطة في • 
المستوى  من  األول  الربع 
اإلحداثي مع وجود أخطاء 

بسيطة.

يعين ويقرأ موقع نقطة في • 
المستوى  من  األول  الربع 

اإلحداثي بدقة.

الوقت والمال

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
الساعة  ونصف  (بالساعة 
ويحدد  الساعة)،  ــع  ورب
العالقة بين اليوم واألسبوع 

مع وجود أخطاء متكررة.
مستخدًما •  الباقي  يحسب 

الفئات النقدية حتى 10000 
أخطاء  وجــود  مع  درهــم 

متكررة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
بين  ويــقــارن  بالدقائق، 
ويحدد  الزمنية،  الفترات 
العالقة بين الدقيقة والساعة 

واليوم والشهر.
بسيطة، •  ــات  مــوازن يضع 

الباقي مستخدًما  ويحسب 
الفئات النقدية حتى 10000 

مع وجود أخطاء متكررة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
بين  ويــقــارن  بالدقائق، 
ويحدد  الزمنية،  الفترات 
العالقة بين الدقيقة والساعة 
واليوم واألسبوع والشهر مع 

وجود أخطاء بسيطة.
بسيطة، •  ــات  مــوازن يضع 

الباقي مستخدًما  ويحسب 
الفئات النقدية حتى 10000 

مع وجود أخطاء بسيطة.

يقرأ ويكتب ويرسم الوقت • 
بين  ويــقــارن  بالدقائق، 
ويحدد  الزمنية،  الفترات 
العالقة بين الدقيقة والساعة 
والشهر  واألسبوع  واليوم 

بدقة.
بسيطة، •  ــات  مــوازن يضع 

الباقي مستخدًما  ويحسب 
الفئات النقدية حتى 10000 

بدقة.

القياس

قياس •  ــدات  وح يستخدم 
لتر)  (كيلوجرام،  مناسبة 
والسعات  واألوزان  لتقدير 

وقياسها.
يوجد محيط ومساحة المربع • 

والمستطيل مع الخلط بينهما 
باستخدام شبكة المربعات 
وال يستطيع ان يستكسف 
المربع  مساحة  قــانــون 

والمستطيل.

وحدات •  ويستخدم  يختار 
(جـــرام،  مناسبة  قــيــاس 
كيلوجرام، لتر، مليلتر) لتقدير 
وقياس األوزان والسعات مع 

وجود أخطاء متكررة.
يوجد محيط ومساحة المربع • 

والمضلعات  والمستطيل 
مع وجود باستخدام شبكة 
المربعات ويستكسف قانون 
مساحة المربع والمستطيل 

أخطاء متكررة.

وحدات •  ويستخدم  يختار 
(جـــرام،  مناسبة  قــيــاس 
كيلوجرام، لتر، مليلتر) لتقدير 
وقياس األوزان والسعات مع 

وجود بعض األخطاء.
يوجد محيط ومساحة المربع • 

والمضلعات  والمستطيل 
باستخدام شبكة المربعات 
ويستكسف قانون مساحة 
المربع وجود بعض األخطاء.

وحدات •  ويستخدم  يختار 
(جـــرام،  مناسبة  قــيــاس 
كيلوجرام، لتر، مليلتر) لتقدير 
والسعات  األوزان  وقياس 

بدقة.
يوجد محيط ومساحة المربع • 

والمضلعات  والمستطيل 
باستخدام شبكة المربعات 
ويستكسف قانون مساحة 

المربع والمستطيل بدقة.

األشكال 
الهندسية 

ثنائية وثالثية 
األبعاد

يفهم التماثل من خالل الطي • 
ويكمل رسم شكل بسيط.

لألشكال •  التماثل  يفهم 
الرسم  ويكمل  الهندسية، 
معطى  تماثل  خط  حول 

مع وجود أخطاء متكررة.

لألشكال •  التماثل  يفهم 
الرسم  ويكمل  الهندسية، 
حول خط تماثل معطى مع 

وجود بعض األخطاء.

لألشكال •  التماثل  يفهم 
الرسم  ويكمل  الهندسية، 
معطى  تماثل  خط  حول 

بدقة.

شبكات 
المجسمات 
والمساحات 
السطحية 
والحجوم

من •  واحــدة  شبكة  يميز 
المجسمات  ــكــات  شــب
ــب، مــتــوازي  ــع ــك ــم (ال

المستطيالت).

يميز بين شبكات المجسمات • 
ــب، مــتــوازي  ــع ــك ــم (ال
المستطيالت)، ويستكشف 
ومتوازي  المكعب  حجم 
وجود  مع  المستطيالت 

أخطاء متكررة.

يميز بين شبكات المجسمات • 
ــب، مــتــوازي  ــع ــك ــم (ال
المستطيالت)، ويستكشف 
ومتوازي  المكعب  حجم 
وجود  مع  المستطيالت 

بعض األخطاء.

يميز بين شبكات المجسمات • 
ــب، مــتــوازي  ــع ــك ــم (ال
المستطيالت)، ويستكشف 
ومتوازي  المكعب  حجم 

المستطيالت بدقة.

الخطوط 
والزوايا

والزوايا •  الخطوط  يسمي 
القائمة،  الزاوية  ويتعرف 
المتوازيين  والمستقيمين 
الخلط  مع  والمتعامدين 

بينهما.

يسمي ويميز ويرسم دون • 
والزوايا،  الخطوط  قياس 
المستقيمين  ويتعرف 
والمتعامدين  المتوازيين 
والزاوية القائمة مع وجود 

أخطاء متكررة.

يسمي ويميز ويرسم دون • 
والزوايا،  الخطوط  قياس 
المستقيمين  ويتعرف 
والمتعامدين  المتوازيين 
والزاوية القائمة مع وجود 

بعض األخطاء.

يسمي ويميز ويرسم دون • 
والزوايا،  الخطوط  قياس 
المستقيمين  ويتعرف 
والمتعامدين  المتوازيين 

والزاوية القائمة بدقة.
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203

تابع/الصف الثالث

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية
يقرأ بيانات األعمدة البيانية.• 

يقرأ ويمثل بيانات األعمدة • 
البياني  والخط  البيانية 
بوجود  البيانية  والدائرة 

أخطاء متكررة.

يقرأ ويمثل ويفسر بيانات • 
والخط  البيانية  األعمدة 
البيانية  والدائرة  البياني 
بدقة، ولكنه يحل المسائل 
المتعلقة بالبيانات مع وجود 
األخطاء بين الفينة واألخرى.

يقرأ ويمثل ويفسر بيانات • 
والخط  البيانية  األعمدة 
البيانية  والدائرة  البياني 
المسائل  ويحل  بــدقــة، 
بشكل  بالبيانات  المتعلقة 
صحيح ودون أخطاء ودون 

تردد.
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204

الصف الرابع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

القيمة 
المكانية

يقرأ األعداد ويكتبها بالرموز • 
حتى  ويقارنها  والكلمات 
القيمة  ويــحــدد   ،1000
المكانية لألعداد المكونة من 
أربعة أرقام، ويقرب األعداد 
إلى أقرب 10 و100 و1000 

مع وجود أخطاء متكررة.

يقرأ األعداد ويكتبها بالرموز • 
صورها  وفــي  والكلمات 
حتى  ويقارنها  المختلفة 
القيمة  ويحدد   100000
المكونة  لألعداد  المكانية 
من خمسة أرقام مع أخطاء 
وتردد، ويقرب األعداد إلى 
أقرب 10و100 و1000 في 

معظم األحيان بنجاح.

يقرأ األعداد ويكتبها بالرموز • 
صورها  فــي  والكلمات 
المختلفة النظامية والموسعة 
ويقارنها ويرتبها حتى مئات 
القيمة  ويحدد  الماليين، 
المكونة  لألعداد  المكانية 
من 9 أرقام، ويحدد العالقة 
بين القيم المكانية ويقرب 
مكانة  أقرب  إلى  األعــداد 
محددة بنجاح معظم الوقت.

يقرأ األعداد ويكتبها بالرموز • 
صورها  فــي  والكلمات 
المختلفة النظامية والموسعة 
ويقارنها ويرتبها حتى مئات 
القيمة  ويحدد  الماليين، 
المكونة  لألعداد  المكانية 
من 9 أرقام ويحدد العالقة 
بين القيم المكانية ويقرب 
مكانة  أقرب  إلى  األعــداد 
ودون  وثقة  بدقة  محددة 

تردد.

الجمع والطرح 
يجمع ويطرح عددين كليين • 

كل منهما مكون من أربعة 
أرقام مع تردد وأخطاء.

كل •  عددين  ويطرح  يجمع 
خمسة  من  مكون  منهما 
أرقام على األكثر في تردد 

ووجود بعض األخطاء.

كل •  عددين  ويطرح  يجمع 
منهما مكون ستة أرقام على 
يجد  ولكنه  بدقة،  األكثر 
تطبيق  في  أحياًنا  صعوبة 
هذه العمليات مع األعداد 

المكونة من ستة أرقام.

يجري عمليتي جمع وطرح • 
ستة  من  المكونة  األعداد 
أرقام ويحل مسائل حياتية 
تتضمنها بدقة ودون تردد.

الضرب 
والقسمة

ُيظهر قدرة سطحية ضعيفة • 
على ضرب وقسمة األعداد 

الكلية.

ــداد •  األع ويقسم  يضرب 
الكلية مع كثير من األخطاء 

المتكررة والتردد.

الوقت •  معظم  في  يضرب 
بنجاح عدد من ثالثة أرقام 
بعدد من رقم واحد وعددين 
كل منهما من رقمين ويقسم 
على  أرقام  ثالثة  من  عدًدا 
رقم  من  عدد  على  األكثر 
واحد، ويحل مسائل حياتية 
والقسمة،  الضرب  تتضمن 
ويقدر الناتج، ويختبر قابلية 
العامل  ويوجد  القسمة، 
المشترك األعلى والمضاعف 
المشترك األصغر لعددين أو 

أكثر مع أخطاء نادرة.

ودون •  وثقة  بدقة  يضرب 
أرقام  ثالثة  من  عدد  تردد 
بعدد من رقم واحد وعددين 
كل منهما من رقمين ويقسم 
على  أرقام  أربع  من  عدًدا 
رقم  من  عدد  على  األكثر 
واحد، ويحل مسائل حياتية 
والقسمة  الضرب  تتضمن 
ويقدر الناتج، ويختبر قابلية 
العامل  ويوجد  القسمة 
المشترك األعلى والمضاعف 
المشترك األصغر لعددين أو 

أكثر.

الكسور

مع •  ويرتبها  الكسور  يقارن 
وجود أخطاء متكررة.

يجمع ويطرح الكسور ذات • 
المقامات الموحدة.

مع •  ويرتبها  الكسور  يقارن 
الفينة  بين  أخطاء  وجود 
ويرتب  ويقارن  واألخــرى، 
األعداد الكسرية مع وجود 

أخطاء متكررة.
بجمع •  يقوم  كيف  يعرف 

ذات  ــســور  ــك ال وطــــرح 
بدقة  الموحدة  المقامات 
وطرح  جمع  في  ويخطئ 
الكسور ذات المقامات التي 
أحدها مضاعًفا لآلخر بوجود 

أخطاء متكررة.

يقارن ويرتب الكسور بدقة، • 
ولكن يقارن ويرتب األعداد 
الكسرية ويجري التحويالت 
الكسرية  األعــــداد  بين 
والكسور المركبة مع بعض 

األخطاء.
بجمع •  يقوم  كيف  يعرف 

ذات  ــســور  ــك ال وطــــرح 
المقامات الموحدة أو أحدها 
مضاعًفا لآلخر بوجود ويبني 
كسورًا من كسر الوحدة مع 
أخطاء بين الفينة واألخرى، 
ويحل مسائل حياتية أحياًنا.

الكسور •  ويــرتــب  يــقــارن 
بدقة  الكسرية  ــداد  واألع
بين  التحويالت  ويجري 
والكسور  الكسرية  األعداد 

المركبة بكفاءة عالية.
بجمع •  يقوم  كيف  يعرف 

ذات  ــكــســور  ال وطــــرح 
المقامات الموحدة أو أحدها 
من مضاعفات اآلخر ويبني 
الوحدة  كسر  من  كسورًا 
ويحل مسائل حياتية عليها 

بدقة.
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تابع/الصف الرابع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األعداد 
والعمليات

الكسور 
العشرية

يقرأ ويكتب األعداد العشرية • 
ضمن جزء واحد بتردد.

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
واحد  جزء  إلى  العشرية 
ويقرب  أخطاء،  وجود  مع 
وجود  مع  العشري  الكسر 

أخطاء متكررة.

يقرأ ويكتب األعداد العشرية • 
ضمن جزئين أحياًنا ويمثلها 
عالقات  ــدرك  وي ويرتبها 
مع  فيها،  المكانية  القيمة 

وجود األخطاء.
األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 

مع  جزئين  إلى  العشرية 
وجود أخطاء، ويقرب الكسر 
العشري ويقدر ناتج الجمع 
حل  في  ويوظفها  والطرح 
بوجود  الحياتية  المسائل 

أخطاء متكررة.

يقرأ ويكتب األعداد العشرية • 
األكثر  على  جزئين  ضمن 
بدقة ويمثلها ويرتبها، ويدرك 
عالقات القيمة المكانية فيها.

مع بعض األخطاء.
األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 

العشرية إلى جزئين بقليل 
من األخطاء، ويقرب الكسر 
العشري ويقدر ناتج الجمع 
حل  في  ويوظفها  والطرح 

المسائل الحياتية أحياًنا.

يقرأ ويكتب ويمثل األعداد • 
العشرية ضمن جزئين على 
األكثر بدقة ويمثلها ويرتبها 
القيمة  عــالقــات  ويـــدرك 
المكانية فيها.بدقة ونجاح.

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
العشرية إلى جزئين بدقة، 
العشري  الكسر  ويقرب 
ويقدر ناتج الجمع والطرح 
ويوظفها في حل المسائل 

الحياتية بمهارة ونجاح.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

المسائل •  يحل  ما  نـــادرًا 
التي تحتوي على  العددية 

عملية واحدة.

يحل المسائل العددية التي • 
تحتوي على عملية واحدة 

بين الفينة واألخرى.
يكمل نمًطا معطى مع عدم • 

القدرة على ايجاد قاعدته.  

يحل المسائل العددية التي • 
تحتوي على عملية واحدة 

معظم الوقت تقريًبا.
يكمل نمًطا معطى ويوجد • 

قاعدته بأخطاء بسيطة.

يحل المسائل العددية التي • 
تحتوي على عملية واحدة 

في جميع األوقات.
يكمل ويكون نمًطا ويوجد • 

قاعدته.

الهندسة 
والقياس

التحويالت 
الهندسية

يميز صور األشكال الناتجة • 
الهندسية  التحويالت  من 
اإلزاحة واالنعكاس مع الخلط 
بينهما، ويحدد محاور تماثل 
للصور واألشكال الهندسية مع 

وجود بعض األخطاء.

يميز صور األشكال الناتجة • 
الهندسية  التحويالت  من 
اإلزاحة واالنعكاس، ويحدد 
ويرسم محاور تماثل للصور 
واألشكال الهندسية مع وجود 

أخطاء متكررة.

يميز صور األشكال الناتجة • 
الهندسية  التحويالت  من 
اإلزاحة واالنعكاس، ويحدد 
ويرسم محاور تماثل للصور 
واألشكال الهندسية مع وجود 

بعض األخطاء البسيطة.

يميز صور األشكال الناتجة • 
الهندسية  التحويالت  من 
اإلزاحة واالنعكاس، ويحدد 
ويرسم محاور تماثل للصور 

واألشكال الهندسية بدقة.

الوقت والمال

يقرأ ويكتب وحدات الزمن • 
الزمنية  المدة  ويحسب 
وجود  مع  ما  عمل  إلنجاز 

أخطاء متكررة.
الخليج •  دول  عمالت  يميز 

العربي، مع الخلط بينهم.

الزمن •  وحدات  بين  يحول 
الزمنية  المدة  ويحسب 
ويعد  ــا،  م عمل  إلنــجــاز 
وجود  مع  زمنية  جــداول 

أخطاء متكررة.
يميز ويحول بين عمالت دول • 

الخليج العربي، ويضع موازنة 
وجود  مع  بسيطة  مالية 

أخطاء متكررة.

الزمن •  وحدات  بين  يحول 
الزمنية  المدة  ويحسب 
ويعد  ــا،  م عمل  إلنــجــاز 
وجود  مع  زمنية  جــداول 

بعض األخطاء.
يميز ويحول بين عمالت دول • 

الخليج العربي، ويضع موازنة 
مالية بسيطة مع وجود بعض 

األخطاء.

الزمن •  وحدات  بين  يحول 
الزمنية  المدة  ويحسب 
إلنجاز عمل ما، ويعد جداول 

زمنية بدقة.
يميز ويحول بين عمالت دول • 

الخليج العربي، ويضع موازنة 
مالية بسيطة بدقة.

القياس

وحدات •  ويستخدم  يختار 
قياس مناسبة لقياس األطوال 

واألوزان والسعات بدقة.
مستقيمة •  قطعة  يرسم 

باستخدام  بالسنتيميتر 
شبكة  عــلــى  الــمــســطــرة 

المربعات.
يوجد محيط ومساحة المربع • 

والمستطيل مع الخلط بينهما 
ووجود أخطاء متكررة.

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
ويقرأ  والسعات،  واألوزان 
القياسات من أدوات قياس 
أخطاء  وجود  مع  مختلفة 

متكررة.
قطعة •  ــم  ــرس وي يقيس 

مستقيمة إلى أقرب مليمتر، 
مع وجود أخطاء متكررة.

يوجد مساحة ومحيط المربع • 
والمستطيل مع وجود أخطاء 

متكررة.

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
ويقرأ  والسعات،  واألوزان 
القياسات من أدوات قياس 
بعض  وجــود  مع  مختلفة 

األخطاء.
قطعة •  ــم  ــرس وي يقيس 

مستقيمة إلى أقرب مليمتر، 
مع وجود بعض األخطاء.

ومحيط •  مساحة  يوجد 
المربع والمستطيل وشكل 
مركب منهما مع وجود بعض 

األخطاء.

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
ويقرأ  والسعات،  واألوزان 
القياسات من أدوات قياس 

مختلفة بدقة متناهية.
قطعة •  ــم  ــرس وي يقيس 

مستقيمة إلى أقرب مليمتر 
بدقة.

يوجد مساحة ومحيط المربع • 
مركب  وشكل  والمستطيل 

منهما بدقة.
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تابع/الصف الرابع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تالع/الهندسة 
والقياس

الخطوط 
والزوايا

الزاوية ويميز •  يوجد قياس 
بين أنواع الزوايا مع الخلط 

بينهم.
المتوازية •  الخطوط  يحدد 

والمتعامدة مع وجود أخطاء 
متكررة.

يقدر ويرسم ويوجد قياس • 
أنواع  بين  ويميز  الزاوية 
أخطاء  وجــود  مع  الزوايا 

متكررة.
الخطوط •  ويرسم  يحدد 

مع  والمتعامدة  المتوازية 
وجود أخطاء متكررة.

يقدر ويرسم ويوجد قياس • 
أنواع  بين  ويميز  الزاوية 
بعض  ــود  وج مع  الــزوايــا 

األخطاء.
الخطوط •  ويرسم  يحدد 

مع  والمتعامدة  المتوازية 
وجود بعض األخطاء.

يقدر ويرسم ويوجد قياس • 
أنواع  بين  ويميز  الزاوية، 

الزوايا بدقة.
الخطوط •  ويرسم  يحدد 

المتوازية والمتعامدة بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية

على •  الجداول  بيانات  يقرأ 
نطاق ضيق.

يقرأ ويمثل بيانات الجداول • 
بشكل  البيانية  والخطوط 
لهذه  تفسير  دون  جزئي 
البيانات أو الخطوط ودون 
أن يكون لديه القدرة على 
حل مسائل متعلقة بالبيانات.

يقرأ ويمثل ويفسر بيانات • 
الجداول والخطوط البيانية 
معظم األوقات، ولكنه يحل 
المسائل المتعلقة بالبيانات 
مع وجود األخطاء بين الفينة 

واألخرى.

يقرأ ويمثل وينظم ويفسر • 
بيانات الجداول والخطوط 
البيانية بدقة، ويحل المسائل 
معظم  بالبيانات  المتعلقة 

الوقت.
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تابع/الصف الخامس

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

القيمة 
المكانية

يقرأ بتردد وكثير من األخطاء • 
األعداد حتى مليون، ويقارنها 
ويكتبها بالرموز والكلمات؛ 
نادرة  حاالت  في  وينجح 
في تحديد القيمة المكانية 
وتقريب األعداد ألقرب 10 

و100 و1000.

يقرأ بتردد األعداد ويكتبها • 
بالرموز والكلمات ويقارنها 
ويحدد  واحد،  مليار  حتى 
لألعداد  المكانية  القيمة 
رقًما   12 مــن  المكونة 
وتقريب األعداد إلى أقرب 
وجود  مع  محددة  مكانة 

أخطاء متكررة.

ويكتبها •  األعــــداد  يــقــرأ 
وفي  والكلمات  بالرموز 
النظامية  المختلفة  صورها 
والموسعة ويقارنها ويرتبها 
حتى المليار ويحدد القيمة 
المكونة  لألعداد  المكانية 
من 12 رقم ويحدد العالقة 
بين القيم المكانية ويقرب 
مكانة  أقرب  إلى  األعــداد 
محددة بنجاح معظم الوقت.

ويكتبها •  األعــــداد  يــقــرأ 
في  والكلمات  بالرموز 
النظامية  المختلفة  صورها 
والموسعة، ويقارنها ويرتبها 
حتى المليار ويحدد القيمة 
المكانية لألعداد المكونة من 
العالقة  ويحدد  رقًما   12
بين القيم المكانية ويقرب 
مكانة  أقرب  إلى  األعــداد 
ودون  وثقة  بدقة  محددة 

تردد.

الضرب 
والقسمة

ُيظهر قدرة سطحية ضعيفة • 
على ضرب وقسمة األعداد 

الكلية.

يضرب ويقسم األعداد الكلية • 
مع كثير من التردد واألخطاء 

المتكررة.

الوقت •  معظم  في  يجري 
بنجاح عمليتي ضرب وقسمة 
أرقام بعدد  عدد من ثالثة 
من رقمين ويقدر نواتجهما، 
حياتية  مسائل  ويــحــل 
تتضمنهما مع أخطاء نادرة.

تردد •  ودون  بدقة  يجري 
وقسمة  ــرب  ض عمليتي 
أرقام بعدد  عدد من ثالثة 
من رقمين ويقدر نواتجهما 
ويحل بثقة مسائل حياتية 

تتضمنهما. 

الكسور

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
الكسرية مستخدًما مجموعة 
متنوعة من التمثيالت ونادرًا 

ما ينجح في ذلك.
مستخدًما •  الكسور  يضرب 

أخطاء  وجود  مع  النموذج 
متكررة، ولكنه ال يتمكن من 
قسمة عدد كلي من خالل 

الكسر.

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
المقامات  ذات  الكسرية 
مع  والمختلفة  الموحدة 
وجود أخطاء، ويحل بعض 

المسائل الحياتية عليها.
مستخدًما •  الكسور  يضرب 

أخطاء  وجود  مع  النموذج 
بين الفينة واألخرى، ولكنه 
يوجد ناتج قسمة عدد كلي 
على كسر من خالل النمذجة 

بأخطاء متكررة.

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
المقامات  ذات  الكسرية 
الموحدة والمختلفة وعادة 
ويحل  ذلك،  في  ينجح  ما 

مسائل حياتية أحياًنا.
على •  الضرب  عملية  يجري 

الكسرية  واألعداد  الكسور 
بدقة ويحل مسائل حياتية 
تتضمنها أحياًنا، ويوجد ناتج 
قسمة عدد كلي على كسر 

من خالل النمذجة أحياًنا.

األعـــداد •  ويــطــرح  يجمع 
المقامات  ذات  الكسرية 
بدقة  والمختلفة  الموحدة 
ويحل مسائل حياتية عليها 

ودائًما ما ينجح في ذلك.
على •  الضرب  عملية  يجري 

الكسرية  واألعداد  الكسور 
حياتية  مسائل  ويــحــل 
تتضمنها بدقة، ويوجد ناتج 
قسمة عدد كلي على كسر 
من خالل النمذجة بنجاح.

الكسور 
العشرية

والكسور •  الكسور  يقارن 
أخطاء  العشرية مع وجود 
ونادرًا ما يجري التحويالت 

بينها بشكل صحيح.
يجري عمليتي الجمع والطرح • 

على الكسور العشرية نادرًا 
ما يوظفها في حل مسائل 
الكسر  ويضرب  حياتية 
العشري في مضاعفات العدد 

10 بأخطاء متكررة.

والكسور •  الكسور  يقارن 
العشرية مع بعض األخطاء 
بينها  التحويالت  ويجري 

أحياًنا.
يجري عمليتي الجمع والطرح • 

مع  العشرية  الكسور  على 
وجود أخطاء ويوظفها في 
أحياًنا  حياتية  مسائل  حل 
ويضرب الكسر العشري في 
مضاعفات العدد 10 بأخطاء 

معدودة.

والكسور •  الكسور  يقارن 
بدقة  ويرتبها  العشرية 
بينها  التحويالت  ويجري 

أحياًنا.
يجري عمليتي الجمع والطرح • 

على الكسور العشرية، ويقدر 
نواتجها غالًبا، ويوظفها في 
حل مسائل حياتية مع بعض 
الكسر  ويضرب  األخطاء 
العشري في مضاعفات العدد 

10 باتقان.

والكسور •  الكسور  يقارن 
ويجري  ويرتبها  العشرية 
بدقة  بينها  التحويالت 

وكفاءة.
يجري عمليتي الجمع والطرح • 

العشرية،  الكسور  على 
ويوظفها  نواتجها،  ويقدر 
حياتية  مسائل  حل  في 
ويضرب الكسر العشري في 
مضاعفات العدد 10 بإتقان.
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تابع/الصف الخامس

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األنماط 
والجبروالدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

اثنتين •  أو  قاعدة  يوجد 
ألنماط األعداد الممثلة في 
الجداول مع وجود أخطاء.

ألنماط •  قواعد  عدة  يجد 
في  الممثلة  األعـــــداد 
أخطاء  وجود  مع  الجداول 
ودون وصف أو تحليل لهذه 

القواعد.

يصف ويحلل ويعّمم قواعد • 
ألنماط األعداد الممثلة في 

الجداول مع وجود أخطا.

يصف ويحلل ويعّمم قواعد • 
ألنماط األعداد الممثلة في 

الجداول بدقة.

يحل مسائل عددية تتضمن • 
الضرب أو القسمة ونادرًا ما 

ينجح في ذلك.

يحل مسائل عددية تتضمن • 
الضرب أو القسمة وعادة ما 

يخطئ في ذلك.

يحل مسائل عددية ويترجم • 
تتضمن  حياتية  مواقف 
ضمن  القسمة  أو  الضرب 
أخطاء  مع  واحدة  خطوة 

بسيطة.

يحل مسائل عددية ويترجم • 
تتضمن  حياتية  مواقف 
ضمن  القسمة  أو  الضرب 
خطوة واحدة أو خطوتين 

دون أخطاء.

الهندسة 
والقياس

التحويالت 
الهندسية

يرسم صور األشكال الهندسية • 
اإلزاحة بشكل  تأثير  تحت 

عشوائي.

صور •  ويرسم  يستكشف 
تحت  الهندسية  األشكال 
باستخدام  ــة  اإلزاح تأثير 
التكنولوجيا مع وجود أخطاء.

صور •  ويرسم  يستكشف 
تحت  الهندسية  األشكال 
االنعكاس  أو  اإلزاحة  تأثير 
مع  التكنولوجيا  باستخدام 

وجود أخطاء.

صور •  ويرسم  يستكشف 
تحت  الهندسية  األشكال 
االنعكاس  أو  اإلزاحة  تأثير 

باستخدام التكنولوجيا.

الوقت والمال
يحول بين بعض عمالت دول • 

الخليج ويضع موازنة يومية 
عشوائية.

دول •  عمالت  بين  يحول 
موازنات  ويضع  الخليج 
مالية يومية  تتضمن الصرف 
أخطاء  واإلدخار مع وجود 

متكررة.

يحول ويميز بين عمالت دول • 
الخليج ويستخدم اإلنترنت 
للشراء من خالل البرمجيات 
ويضع موازنات مالية يومية 

للصرف واإلدخار.

عمالت •  بين  ويميز  يحول 
ويستخدم  الخليج  دول 
للشراء من خالل  اإلنترنت 
البرمجيات ويضع موازنات 
مالية شهرية تتضمن الصرف 

واإلدخار بدقة.

القياس

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 

واألوزان والسعات.
يوجد مساحة متوازي األضالع • 

مع وجود أخطاء متكررة.

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
واألوزان والسعات متضمنة 
الكسور واألعداد الكسرية، 
ويقارن بين األشياء مع وجود 

أخطاء متكررة.
 يستكشف ويوجد مساحة.• 

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
واألوزان والسعات متضمنة 
الكسور واألعداد الكسرية، 
ويقارن بين األشياء مع وجود 

بعض األخطاء.

بين •  التحويالت  يــجــري 
ــوال  األط قياس  وحـــدات 
واألوزان والسعات متضمنة 
الكسور واألعداد الكسرية، 
بدقة  األشياء  بين  ويقارن 

متناهية.

المضلعات

يقوم بتخمينات عشوائية في • 
تصنيف المضلعات واألشكال 
الرباعية (المربع والمستطيل، 
متوازي األضالع، المعين، شبه 

المنحرف).
عشوائية •  بتخمينات  يقوم 

في تصنيف المثلثات حسب 
الزوايا واألضالع.

المضلعات •  ويصنف  يميز 
الرباعية (المربع  واألشكال 
والمستطيل، متوازي األضالع، 
المعين، شبه المنحرف) مع 

وجود أخطاء متكررة.
حسب •  المثلثات  يصنف 

وجود  مع  واألضالع  الزوايا 
أخطاء متكررة.

المضلعات •  ويصنف  يميز 
الرباعية (المربع  واألشكال 
والمستطيل، متوازي األضالع، 
المعين، شبه المنحرف) مع 

وجود بعض األخطاء.
حسب •  المثلثات  يصنف 

وجود  مع  واألضالع  الزوايا 
بعض األخطاء.

المضلعات •  ويصنف  يميز 
الرباعية (المربع  واألشكال 
والمستطيل، متوازي األضالع، 
المنحرف)  شبه  المعين، 

بدقة.
حسب •  المثلثات  يصنف 

الزوايا واألضالع بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية

البيانات •  ويمثل  يــقــرأ 
مستخدًما الخطوط البيانية 
والنقاط المجمعة مع وجود 
أخطاء متكررة ودون تفسير 

لهذه البيانات إطالًقا.

البيانات •  ويمثل  يــقــرأ 
مستخدًما النقاط المجمعة 
والخطوط البيانية مع وجود 
أخطاء بين الفينة واألخرى.

البيانات •  ويمثل  يــقــرأ 
مستخدًما النقاط المجمعة 
بدقة،  البيانية  والخطوط 
مع  البيانات  يفسر  ولكنه 
الفينة  بين  أخطاء  وجود 

واألخرى.

يقرأ ويمثل ويفسر البيانات • 
مستخدًما النقاط المجمعة 

والخطوط البيانية بدقة.
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الصف السادس

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

الضرب 
والقسمة 

يجد العامل المشترك األكبر • 
والمضاعف المشترك األصغر 
مع الخلط وبأخطاء متكررة. 

يجد العامل المشترك األكبر • 
والمضاعف المشترك األصغر 

مع الخلط بينهما.

يجد العامل المشترك األكبر • 
والمضاعف المشترك األصغر 

بتردد.

يجد العامل المشترك األكبر • 
والمضاعف المشترك األصغر 

بدقة وبسرعة.

الكسور

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
واألعداد الكسرية مستخدًما 
ما  المناسبة ونادرًا  األعداد 

ينجح في ذلك.

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
واألعداد الكسرية المختلفة 
مع  نتائجها  ويقدر  المقام 
وجود أخطاء، ويحل مسائل 

حياتية تتضمنها أحياًنا.

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
واألعداد الكسرية المختلفة 
نتائجها  ويــقــدر  المقام 
وغالًبا  التقريب  مستخدًما 
ويحل  ذلك،  في  ينجح  ما 
مسائل حياتية تتضمنها غالًبا.

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
ذات  الكسرية  واألعـــداد 
المقامات المختلفة، ويقدر 
نتائجها مستخدًما التقريب 
بنجاح، ويحل مسائل حياتية 
تتضمنها ودائًما ما ينجح في 

ذلك.

الكسور 
العشرية

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
ينجح  ما  ونــادرًا  العشرية 

في ذلك.

الضرب •  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والقسمة 
العشرية ويقدر نتائجها مع 
وجود أخطاء ويحل مسائل 

حياتية تتضمنها أحياًنا.

الكسر •  ويقسم  يــضــرب 
 10 بمضاعفات  العشري 
الضرب  عمليتي  ويجري 
الكسور  على  والقسمة 
العشرية مع بعض األخطاء، 
أحياًنا،  نتائجها  ويقدر 
مسائل  حل  في  ويوظفها 
ما  وغالًبا  تتضمنها  حياتية 

ينجح في ذلك.

الكسر •  ويقسم  يــضــرب 
 10 بمضاعفات  العشري 
الضرب  عمليتي  ويجري 
الكسور  على  والقسمة 
ويقدر  بكفاءة،  العشرية 
نتائجها بنجاح ويوظفها في 
حل مسائل حياتية تتضمنها، 

ودائًما ما ينجح في ذلك.

النسبة 
والتناسب 
والنسبة 
المئوية

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
باستخدام النسبة والتناسب 

مع أخطاء متكررة.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

مع أخطاء متكررة.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
باستخدام النسبة والتناسب 
ويحل  أخطاء  وجــود  مع 
تتضمنها  متنوعة  مسائل 

وأحياًنا ما ينجح في ذلك.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

ويحل  أخطاء،  وجود  مع 
مسائل تتضمنها وأحياًنا ما 

ينجح في ذلك.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
ومعدل  النسبة  باستخدام 
الوحدة والتناسب مع بعض 
مسائل  ويحل  األخــطــاء، 
ما  وغالًبا  تتضمنها  متنوعة 

ينجح في ذلك.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

نوًعا ما ويحل مسائل متنوعة 
تتضمنها وغالًبا ما ينجح في 

ذلك.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
ومعدل  النسبة  باستخدام 
بدقة  والتناسب  الوحدة 
متنوعة  مسائل  ويــحــل 
ينجح  ما  ودائًما  تتضمنها، 

في ذلك.
النسبة •  مــفــهــوم  ـــدرك  ي

ويوجد  بوضوح  المئوية 
صورًا متكافئة من الكسور 
والكسور العشرية والنسب 
المئوية بدقة، ويحل مسائل 
متنوعة تتضمنها، ودائًما ما 

ينجح في ذلك.

األعداد 
الصحيحة

الصحيحة •  ــداد  األع يــدرك 
الموجبة والسالبة باعتبارها 
أعداًدا معكوسة مع وجود 
ويحدد  متكررة،  أخطاء 
الصحيحة  األعــداد  ويمثل 
على خط األعداد ونادرًا ما 

ينجح في ذلك.

الصحيحة •  ــداد  األع يــدرك 
الموجبة والسالبة باعتبارها 
أعداًدا معكوسة مع وجود 
أخطاء بسيطة، ولكنه يقارنها 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 
ــداد  األع ويمثل  ويــحــدد 
الصحيحة على خط األعداد 

مع وجود أخطاء متكررة.

الصحيحة •  ــداد  األع يــدرك 
الموجبة والسالبة باعتبارها 
أعداًدا معكوسة بدقة، ولكنه 
أخطاء  وجود  مع  يقارنها 
ويمثل  ويحدد  بسيطة، 
األعداد الصحيحة على خط 
األعداد وغالًبا ما ينجح في 

ذلك.

يدرك ويقارن ويرتب األعداد • 
الصحيحة الموجبة والسالبة 
معكوسة  أعداًدا  باعتبارها 
بدقة، ويحدد ويمثل األعداد 
الصحيحة على خط األعداد 

بدقة. 
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تابع/الصف السادس

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األعداد 
والعمليات

األعداد 
النسبية 

األعــداد •  يتعرف  ما  ــادرًا  ن
ويقارنها  ويصنفها  النسبية 

ويوجد المعكوس.

األعداد •  يتعرف  ما  أحياًنا 
ويقارنها  ويصنفها  النسبية 
خط  على  ويمثلها  ويرتبها 
المعكوس  ويوجد  األعــد 

العدد النسبي.

األعــداد •  يتعرف  ما  غالًبا 
ويقارنها  ويصنفها  النسبية 
خط  على  ويمثلها  ويرتبها 
المعكوس  ويوجد  األعــد 
العدد النسبي ويستخدمها 

في تطبيقات حياتية.

األعـــداد •  يتعرف  ــا  ــًم دائ
ويقارنها  ويصنفها  النسبية 
خط  على  ويمثلها  ويرتبها 
المعكوس  ويوجد  األعداد 
العدد النسبي ويستخدمها 
في تطبيقات حياتية بدون 

أخطاء.

األسس 
والجذور 
واألعداد 
الحقيقية

وال •  األســس  مفهوم  يــدرك 
في  استخدامها  يستطيع 

ايجاد التعابير العددية.

ــس •  يـــدرك مــفــهــوم األس
ايجاد  فــي  ويستخدمها 
التعابير العددية مع وجود 

أخطاء. 

ــس •  يـــدرك مــفــهــوم األس
ايجاد  فــي  ويستخدمها 
بدون  العددية  التعابير 

أخطاء.

ــس •  يـــدرك مــفــهــوم األس
ايجاد  فــي  ويستخدمها 
التعابير العددية مع اعطاء 
أمثلة حياتية تتضمنها بسرعة 

ودقة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

الجبرية •  التعابير  يفهم 
الخطية وال يستطيع نمذجتها 

بصورة صحيحة.

الجبرية •  التعابير  يفهم 
الخطية وينمذجها بأشكال 
األلفاظ  باستخدام  مختلفة 

مع وجود أخطاء متكررة.

الجبرية •  التعابير  يفهم 
قيمتها  ويــج  الخطية  
وينمذجها بأشكال مختلفة 

باستخدام األلفاظ. 

الجبرية •  التعابير  يفهم 
قيمتها  ويــجــد  الخطية 
وينمذجها بأشكال مختلفة 
باستخدام األلفاظ والرسوم 

والجداول.

المعادلة •  مفهوم  ــدرك  ي
الخطية ويحلهما ويمثلهما 
ضمن  ــداد  األع خط  على 
األعداد الصحيحة الموجبة 

بأخطاء متكررة.

المعادلة •  مفهوم  ــدرك  ي
الخطية والمتباينة ويحلهما 
حلهما  وينمذج  ويمثلهما 
ضمن  ــداد  األع خط  على 
األعداد الصحيحة الموجبة 

بأخطاء متكررة.

المعادلة •  مفهوم  ــدرك  ي
الخطية والمتباينة ويحلهما 
حلهما  وينمذج  ويمثلهما 
ضمن  ــداد  األع خط  على 
األعداد الصحيحة الموجبة.

المعادلة •  مفهوم  ــدرك  ي
الخطية والمتباينة ويحلهما 
حلهما  وينمذج  ويمثلهما 
ضمن  ــداد  األع خط  على 
األعداد الصحيحة الموجبة 
ويعبر عنها بمواقف حياتية 

بدقة. 

الدوال
الخلط •  مع  العالقات  يمثل 

بين المدخالت والمخرجات. 

يمثل العالقات والدوال في • 
المستوى االحداثي بطريقة 

واحدة.

يمثل العالقات والدوال في • 
المستوى االحداثي بطرائق 

مختلفة بأخطاء بسيطة.

يمثل العالقات والدوال في • 
المستوى االحداثي بطرائق 

مختلفة بدقة.

الهندسة 
والقياس

الوقت والمال

يدرك عمالت الدول المختلفة • 
ويتعرف المعامالت المالية 

باستخدام البرمجيات.
يضع موازنات مالية اسبوعية • 

الصرف  تتضمن  شهريٍّا  أو 
أخطاء  مع وجود  واالدخار 

متكررة.

يحول بين عمالت مختلفة • 
مالية  معامالت  ويجري 
مع  البرمجيات  باستخدام 

وجود أخطاء متكررة.
يضع موازنات مالية اسبوعية • 

الصرف  تتضمن  شهريٍّا  أو 
أخطاء  مع وجود  واالدخار 

متكررة.

يحول بين عمالت مختلفة • 
مالية  معامالت  ويجري 
مع  البرمجيات  باستخدام 

وجود بعض األخطاء.
يضع موازنات مالية اسبوعية • 

الصرف  تتضمن  شهريٍّا  أو 
بعض  وجود  مع  واالدخــار 

األخطاء.

يحول بين عمالت مختلفة • 
مالية  معامالت  ويجري 
باستخدام البرمجيات بدقة.

يضع موازنات مالية اسبوعية • 
الصرف  تتضمن  شهريٍّا  أو 

واالدخار بدقة.
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تابع/الصف السادس

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/الهندسة 
والقياس

القياس

يحدد وحدات قياس الكتلة • 
والسعة.

مساحة •  ايجاد  يستطيع  ال 
األشكال الهندسية (متوازي 

األضالع).

يجري التحويالت المناسبة • 
بين وحدات الكتلة والسعة 

مع وجود أخطاء متكررة.
يستخدم التقنيات واألدوات • 

والوحدات المناسبة لقياس 
وجود  مع  والسعة  الكتلة 

أخطاء متكررة.
األشــكــال •  مساحة  يجد 

الهندسية (متوازي األضالع) 
ويحل مسائل عليها بسرعة 

باخطاء.

يجري التحويالت المناسبة • 
بين وحدات الكتلة والسعة 

مع وجود بعض األخطاء.
التقنيات •  ويختار  يستخدم 

واألدوات والوحدات المناسبة 
مع  والسعة  الكتلة  لقياس 

وجود بعض األخطاء.
األشــكــال •  مساحة  يجد 

الهندسية (متوازي األضالع) 
ويحل مسائل عليها.

يجري التحويالت المناسبة • 
بين وحدات الكتلة والسعة 

بدقة.
التقنيات •  ويختار  يستخدم 

واألدوات والوحدات المناسبة 
لقياس الكتلة والسعة بدقة.

األشــكــال •  مساحة  يجد 
(متوازي األضالع  الهندسية 
– والمضلعات المركبة من 
ويحل  الهندسية)  األشكال 
مسائل عليها بسرعة ودقة.

شبكات 
المجسمات 
والمساحات 
السطحية 
والحجوم 

شبكات •  ــم  ــرس وي يميز 
 – (المكعب  المجسمات 
متوازي المستطيالت) ويجد 

حجمهما بأخطاء. 

شبكات •  ــم  ــرس وي يميز 
(المكعب  المجسمات 
 – المستطيالت  متوازي   –
ويجد   (... ثالثي  منشور 
السطحية  ــمــســاحــة  ال
والحجم للمكعب ومتوازي 

المستطيالت بأخطاء. 

شبكات •  ــم  ــرس وي يميز 
(المكعب  المجسمات 
 – المستطيالت  متوازي   –
ويجد   (... ثالثي  منشور 
السطحية  ــمــســاحــة  ال
والحجم للمكعب ومتوازي 
المستطيالت  المستطيالت 

مع وجود اخطاء. 

شبكات •  ــم  ــرس وي يميز 
(المكعب  المجسمات 
 – المستطيالت  متوازي   –
ويجد   (... ثالثي  منشور 
السطحية  ــمــســاحــة  ال
والحجم للمكعب ومتوازي 
المستطيالت بدقة وسرعة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية

الرسوم •  في  البيانات  يقرأ 
البيانية  الدائرية  البيانية 
الدائرية واالعمدة والخطوط 
أخطاء  وجود  مع  البيانية 
تفسير  أي  ودون  متكررة 

لمدلول هذه البيانات.

في •  البيانات  ويمثل  يقرأ 
الدائرية  البيانية  الرسوم 
واالعمدة  الدائرية  البيانية 
والخطوط البيانية مع وجود 
أخطاء بين الفينة واألخرى 
دون تفسير هذه البيانات.

في •  البيانات  ويمثل  يقرأ 
الدائرية  البيانية  الرسوم 
واالعمدة والخطوط البيانية 
مع وجود األخطاء بين الفينة 

واألخرى.

يقرأ ويمثل ويفسر البيانات • 
في الرسوم البيانية الدائرية 
واالعمدة والخطوط البيانية 

بدقة.

المقاييس •  يختار  ما  نادرًا 
على  لتطبيقها  المناسبة 
جدول  في  مصنفة  بيانات 

تكراري.

المقاييس •  يختار  ما  أحياًنا 
على  لتطبيقها  المناسبة 
جدول  في  مصنفة  بيانات 
تكراري ويفسر تأثير القيمة 

المتطرفة عليها.

المقاييس •  يختار  ما  غالًبا 
على  لتطبيقها  المناسبة 
جدول  في  مصنفة  بيانات 
تكراري ويفسر تأثير القيمة 

المتطرفة عليها.

المقاييس •  يختار  ما  دائًما 
على  لتطبيقها  المناسبة 
جدول  في  مصنفة  بيانات 
تكراري ويفسر تأثير القيمة 

المتطرفة عليها.
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الصف السابع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

النسبة 
والتناسب 
والنسبة 
المئوية

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
باستخدام النسبة والتناسب 

مع أخطاء متكررة.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

أحياًنا.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
ومعدل  النسبة  باستخدام 
بأخطاء  والتناسب  الوحدة 
بسيطة ويحل مسائل حياتية 

وأحياًنا ينجح في ذلك.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

مسائل  ويحل  مــا،  نوًعا 
متنوعة تتضمنها مع أخطاء 

متكررة.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
ومعدل  النسبة  باستخدام 
بأخطاء  والتناسب  الوحدة 
بسيطة، ويحل مسائل حياتية 
متنوعة وغالًبا ما ينجح في 

ذلك.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

األخطاء،  من  بسيط  بقدر 
متنوعة  مسائل  ويــحــل 

تتضمنها بكفاءة.

الكميات •  بــيــن  ــارن  ــق ي
ومعدل  النسبة  باستخدام 
بدقة،  والتناسب  الوحدة 
ويحل مسائل حياتية متنوعة 

ودائًما ما ينجح في ذلك.
يدرك مفهوم النسبة المئوية • 

بدقة ويحل مسائل متنوعة 
تتضمنها بكفاءة عالية.

األعداد 
الصحيحة

الحسابية •  العمليات  يطبق 
األربع على األعداد الصحيحة  
أخطاء  وجــود  مع  بتردد 

متكررة.

الحسابية •  العمليات  يطبق 
األربع عليه االعداد الصحيحة 
حياتية  مسائل  ويــحــل 
تتضمنها ويستخدم خصائصها 
في تبسيط التعابير العددية 
والحساب الذهني مع وجود 

أخطاء متكررة وبتردد.

الحسابية •  العمليات  يطبق 
األربــــع عــلــى االعــــداد 
في  وينجح  الصحيحة 
ذلك معظم الوقت، ويحل 
تتضمنها  حياتية  مسائل 
األخطاء  بعض  وجود  مع 
وبتردد ويوظف خصائصها 
في تبسيط التعابير العددية 
والحساب الذهني بأقل قدر 

من األخطاء.

الحسابية •  العمليات  يجري 
ـــداد  االع عليها  األربــــع 
مسائل  ويحل  الصحيحة 
ويوظف  تتضمنها  حياتية 
تبسيط  فــي  خصائصها 
التعابير العددية والحساب 

الذهني بكفاءة وثقة.

األعداد 
النسبية

نادرًا ما يدرك األعداد النسبية • 
وجود  مع  بتردد  ويرتبها 

أخطاء متكررة.

يدرك ويميز ويرتب األعداد • 
النسبية ويمثلها على خط 
وجود  مع  بتردد  ــداد  األع

أخطاء متكررة.

يدرك ويميز ويرتب األعداد • 
النسبية مع وجود أقل قدر 
على  ويمثلها  األخطاء  من 
ويستخدمها  األعــداد  خط 
في مواقف حياتية مع وجود 

أخطاء بسيطة.

يدرك ويميز ويرتب األعداد • 
النسبية ويمثلها على خط 
في  ويستخدمها  ــداد  األع

مواقف حياتية بدقة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

يحدد التعابير الجبرية مع • 
وجود أخطاء متكررة وبتردد 
ودون القدرة على تبسيط أو 
تقييم هذه التعابير الجبرية. 

يستخدم خصائص العمليات • 
ليبسط التعابير الجبرية مع 
وجود بعض األخطاء وبتردد.

يستخدم خصائص العمليات • 
الجبرية  التعابير  ليبسط 
معظم  ذلــك  في  وينجح 

الوقت ودون تردد.

يبسط التعابير الجبرية ويجد • 
يحول  ولكنه  بدقة،  قيمتها 
الحاالت المستقاة من الحياة 
اليومية إلى تعابير جبرية مع 

وجود بعض األخطاء.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
وجود  مع  واحدة  بخطوة 

أخطاء. 

ومتباينات •  معادالت  يحل 
بخطوة واحدة أو خطوتين 
أعداد  على  تحتوي  والتي 
صحيحة وكسور مع وجود 

أخطاء.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
بخطوة واحدة أو خطوتين 
أعداد  على  تحتوي  والتي 
معظم  وكسور  صحيحة 

الوقت. 

ومتباينات •  معادالت  يحل 
بخطوة واحدة أو خطوتين 
أعداد  على  تحتوي  والتي 
صحيحة وكسور بدقة كبيرة. 

الهندسة 
والقياس

الوقت والمال
نادرًا ما يحسب ربح مشروع • 

والربح  (التكلفة  صغير 
والبيع).

ربح •  يحسب  مــا  أحياًنا 
(التكلفة  صغير  مشروع 

والربح والبيع).

غالًبا ما يحسب ربح مشروع • 
والربح  (التكلفة  صغير 

والبيع). 

يحسب ربح مشروع صغير • 
والبيع)  والربح  (التكلفة 

بدقة.

الخطوط 
والزوايا 

المتتامة •  الــزوايــا  يتعرف 
الناتجة  والزوايا  والداخلية 
مع  مستقيم  تقاطع  من 
مع  متوازيين  مستقيمين 

الخلط بينهما.

يوجد قياس الزوايا المتتامة • 
الناتجة  والزوايا  والداخلية 
مع  مستقيم  تقاطع  من 
مع  متوازيين  مستقيمين 

وجود أخطاء متكررة.

الزوايا •  قياس  ويوجد  يميز 
المتتامة والداخلية والزوايا 
الناتجة من تقاطع مستقيم 
مع مستقيمين متوازيين مع 

وجود بعض األخطاء.

الزوايا •  قياس  ويوجد  يميز 
المتتامة والداخلية والزوايا 
الناتجة من تقاطع مستقيم 
متوازيين  مستقيمين  مع 

بدقة.

المضلعات
عشوائية •  بتخمينات  يقوم 

إليجاد قياس زاوية مجهولة 
في المضلعات.

الزوايا •  مجموع  يستنتج 
الداخلية للمضلعات ويوجد 
مع  مجهولة  زاويــة  قياس 
وجود أخطاء متكررة ونادرًا 

ما ينجح في ذلك.

الزوايا •  مجموع  يستنتج 
الداخلية للمضلعات ويوجد 
قياس زاوية مجهولة ويرسم 
جهات  من  مجسم  منظر 
بعض  وجــود  مع  مختلفة 

األخطاء.

الزوايا •  مجموع  يستنتج 
الداخلية للمضلعات ويوجد 
قياس زاوية مجهولة ويرسم 
جهات  من  مجسم  منظر 

مختلفة بدقة.
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تابع/الصف السابع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/الهندسة 
والقياس

يميز عناصر الدائرة ويرسمها. • الدوائر
يميز عناصر الدائرة ويرسمها • 

ويوجد محيطها مع وجود 
أخطاء متكررة.

يميز عناصر الدائرة ويرسمها • 
ويوجد محيطها ومساحتها 

مع وجود بعض األخطاء.

يميز عناصر الدائرة ويرسمها • 
ويوجد محيطها ومساحتها 

بدقة.

شبكات 
المجسمات 
والمساحات 
السطحية 
والحجوم

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
األسطوانة  حجم  اليجاد 

والمخروط.

يــجــد حــجــم ألســطــوانــة • 
والمخروط مع وجود أخطاء 

متكررة.

يجد حجم األسطوانة والكرة • 
الثالثي  والمنشور  والهرم 
والمخروط مع وجود أخطاء.

يجد حجم األسطوانة والكرة • 
الثالثي  والمنشور  والهرم 

والمخروط بدقة.

التشابه 
والتطابق، 
المثلثات 
القائمة 
وحساب 
المثلثات

يدرك بشكل عشوائي مفهوم • 
التطابق.

يدرك مفهوم التطابق.• 

يدرك مفهوم التطابق بدقة • 
مع وجود أخطاء في التطبيق 
ورسم المثلث من معلومات 

معطاة.

يدرك ويطبق مفهوم التطابق • 
ويرسم مثلًثا من معلومات 

معطاة بدقة.

يدرك بشكل عشوائي مفهوم • 
التشابه.

مع •  التشابه  مفهوم  يدرك 
وجود أخطاء في التطبيق.

يدرك ويطبق مفهوم التشابه • 
مجهول  ضلع  طول  ويجد 
باستخدام التشابه وتناسب 
بعض  وجــود  مع  األضــالع 

األخطاء.

يدرك ويطبق مفهوم التشابه • 
مجهول  ضلع  طول  ويجد 
باستخدام التشابه وتناسب 

األضالع بدقة.

النظريات 
والبراهين 
الهندسية

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
زوايا  بين  العالقات  ليظهر 
مع  المثلث  أضلع  وأطوال 

وجود أخطاء متكررة.

يستخدم عالقة أو عالقتين • 
زوايــا  بين  العالقات  من 
المثلث  ــالع  أض وأطـــوال 

بأخطاء بسيطة.

يستكشف ويبرهن العالقات • 
أضلع  ــوال  وأط ــا  زواي بين 
بعض  وجــود  مع  المثلث 

األخطاء.

يستكشف ويبرهن العالقات • 
أضالع  وأطــوال  زوايــا  بين 

المثلث بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واإلحصائية

ويبوبها •  البيانات  يجمع 
في تمثيالت بيانية بسيطة 

بشككل عشوائي.
نادرًا ما يجد مقاييس النزعة • 

من  لمجموعة  المركزية 
أو  بيانيٍّا  الممثلة  البيانات 

في جداول تكرارية.
العينات •  يتعرف  ما  نــادرًا 

بين  ويقارن  ويستعملها، 
البيانات  من  مجموعتين 
باستعمال مخططات مختلفة.

ويبوبها •  البيانات  يجمع 
في تمثيالت بيانية بسيطة 

بأخطاء.
يجد مقاييس النزعة المركزية • 

البيانات  من  لمجموعة 
الممثلة بيانيٍّا أو في جداول 
التمييز بين  تكرارية بدون 

المقاييس.
العينات •  يتعرف  ما  أحياًنا 

بين  ويقارن  ويستعملها، 
البيانات  من  مجموعتين 
باستعمال مخططات مختلفة.

يجمع البيانات ويبوبها في • 
بسيطة،  بيانية  تمثيالت 

ويقرأها بأخطاء.
يجد مقاييس النزعة المركزية • 

البيانات  من  لمجموعة 
الممثلة بيانيٍّا أو في جداول 
مع وجود  بسيطة  تكرارية 

أخطاء.
العينات •  يتعرف  ما  غالًبا 

بين  ويقارن  ويستعملها، 
البيانات  من  مجموعتين 
باستعمال مخططات مختلفة.

يجمع البيانات ويبوبها في • 
بسيطة،  بيانية  تمثيالت 
بدون  ويفسرها  ويقرأها 

تردد.
يجد مقاييس النزعة المركزية • 

البيانات  من  لمجموعة 
الممثلة بيانيٍّا أو في جداول 
تكرارية بسيطة بدقة عالية.

العينات •  يتعرف  ما  دائًما 
بين  ويقارن  ويستعملها، 
البيانات  من  مجموعتين 
باستعمال مخططات مختلفة. 

االحتماالت

مع •  العيني  الفضاء  يدرك 
وجود أخطاء متكررة وبتردد.

مع •  العيني  الفضاء  يحدد 
وجود بعض األخطاء، ولكنه 
يستخدم مجموعة متنوعة 
من التقنيات ليوجد احتمال 

حدث معين.

يحدد الفضاء العيني بدقة، • 
مجموعة  يستخدم  ولكنه 
متنوعة من التقنيات ليوجد 
مع  معين  حدث  احتمال 

وجود بعض األخطاء.

يستخدم مجموعة متنوعة • 
من التقنيات ليوجد احتمال 

حدث معين بدقة.

يميز التجربة العادلة والفضاء • 
دون  من  بأخطاء  العيني 
المقدرة على إيجاد  احتمال 

حدث معين.

يميز التجربة العادلة والفضاء • 
ويجد  أخطاء  دون  العيني 
احتمال حدث معين بتردد 

وبأخطاء بسيطة.

يميز التجربة العادلة والفضاء • 
العيني ويجد احتمال حدث 

معين دون أخطاء.

احتمال حدث •  يميز ويجد 
بدقة  العيني  الفضاء  في 

عالية.
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تابع/الصف الثامن

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األعداد 
والعمليات

األسس 
والجذور 
واألعداد 
الحقيقية

يربط األسس مــع الجــذور • 
ويبسط التعابير المتضمنة 
ا أو جذرًا بتردد مع وجود  أسٍّ

أخطاء متكررة.

يربط األسس مــع الجــذور • 
ويبسط التعابير المتضمنة 
ا أو جذرًا، ويحل مسائل  أسٍّ
األســس  تتضمن  حياتية 
والجذور مع وجود أخطاء 

متكررة.

يربط األسس مــع الجــذور • 
بنجاح معظم األوقات ولكنه 
المتضمنة  التعابير  يبسط 
ا أو جذرًا، ويحل مسائل  أسٍّ
األســس  تتضمن  حياتية 
والجذور مع وجود أخطاء 

بسيطة.

يربط األسس مــع الجــذور • 
ويبسط التعابير المتضمنة 
ا أو جذرًا، ويحل مسائل  أسٍّ
تتضمـــن األسس  حياتيــة 

والجذور بدقة وثقة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

يقـوم بتخمينــات عشوائية • 
ليحول التعابير إلى معامالت.

يحول التعابير إلى معامالت • 
أخطاء  وجــود  مع  بتردد 

متكررة.

يحول التعابير إلى معامالت • 
مع وجود أخطاء بين الفينة 

واألخرى.

يحول التعابير إلى معامالت • 
بدقة.

الخطية •  المعــادالت  يحـل 
بخطوة واحدة بنجاح معظم 
الوقت مع وجود أخطاء في 

حل المتباينات.

يحل المعادالت والمتباينات • 
الخطية بخطوة واحدة بنجاح 

معظم الوقت.

يحل المعادالت والمتباينات • 
الخطيــة بخطوتيــن بنجاح 

معظم الوقت.

يحل المعادالت والمتباينات • 
الخطية بخطوتين بنجاح.

خطيتين •  معادلتين  يحل 
بوجود أخطاء متكررة.

خطيتين •  معادلتين  يحل 
وينجح في ذلك بين الفينة 

واألخرى.

المعادالت •  أنظمة  يحل 
في  عادة  وينجح  الخطية 

ذلك.

المعادالت •  أنظمة  يحل 
ذلك  في  وينجح  الخطية 

دائًما.

الدوال

نادرًا ما يدرك التغيرات في • 
خالل  من  الخطية  الدالة 
بتردد  المعامالت  تغيرات 

وبوجود أخطاء متكررة.

يدرك بشكل جزئي التغيرات • 
في الدالة الخطية من خالل 
بتردد  المعامالت  تغيرات 

وبوجود أخطاء.

غالًبا ما يدرك التغيرات في • 
خالل  من  الخطية  الدالة 

تغيرات المعامالت.

موسع •  نطاق  على  يــدرك 
التغيرات في الدالة الخطية 
من خالل تغيرات المعامالت.

الهندسة 
والقياس

التحويالت 
الهندسية

شكل •  تكبير  معامل  يحدد 
بعض  وجود  مع  هندسي 

األخطاء.

شكل •  تكبير  معامل  يحدد 
هندسي.

شكل •  تكبير  معامل  يحدد 
هندسي ويرسم صورة شكل 
هندسي تحت تأثير معامل 
قياس مكون من عدد طبيعي 
أو كسر موجب مع وجود 

بعض األخطاء.

شكل •  تكبير  معامل  يحدد 
هندسي ويرسم صورة شكل 
هندسي تحت تأثير معامل 
قياس مكون من عدد طبيعي 

أو كسر موجب بدقة.

المضلعات

المضلعات •  خــواص  يميز 
الرباعي،  (الشكل  الرباعية 
المستطيل، المربع، متوازي 
شبه  المعين،  ـــالع،  األض
المنحرف) مع وجود بعض 

األخطاء.

المضلعات •  خــواص  يميز 
الرباعي،  (الشكل  الرباعية 
المستطيل، المربع، متوازي 
شبه  المعين،  ـــالع،  األض

المنحرف).

المضلعات •  خــواص  يميز 
الرباعي،  (الشكل  الرباعية 
المستطيل، المربع، متوازي 
شبه  المعين،  ـــالع،  األض
متى  ويحدد  المنحرف) 
مع  أضالع  متوازي  يكون 

وجود بعض األخطاء.

المضلعات •  خــواص  يميز 
الرباعي،  (الشكل  الرباعية 
المستطيل، المربع، متوازي 
شبه  المعين،  ـــالع،  األض
متى  ويحدد  المنحرف) 
يكون متوازي أضالع بدقة.

شبكات 
المجسمات 
والمساحات 
السطحية 
والحجوم

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
المخروط  حجم  إليجاد 
والكرة والمساحة السطحية 

للكرة.

يجد حجم المخروط والكرة • 
والمساحة السطحية للكرة 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 

ونادرًا ما ينجح في ذلك.

يجد حجم المخروط والكرة • 
والمساحة السطحية للكرة 

مع وجود بعض األخطاء.

يجد حجم المخروط والكرة • 
والمساحة السطحية للكرة 

بدقة.
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تابع/الصف الثامن

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/الهندسة 
والقياس

التشابه 
والتطابق، 
المثلثات 
القائمة 
وحساب 
المثلثات

مثلثات •  ثالثة  تشابه  يدرك 
تكونــت بواسطــة االرتفاع 
المتعلق بوتر المثلث القائم.

مثلثات •  ثالثة  تشابه  يحدد 
تكونــت بواسطــة االرتفاع 
المتعلق بوتر المثلث القائم 

بوجود أخطاء متكررة.

العالقات •  ويوجد  يحدد 
بين المثلثات التي تكونت 
المتعلق  االرتفاع  بواسطة 
القائم وغالًبا  المثلث  بوتر 

ما ينجح في ذلك.

العالقات •  ويوجد  يحدد 
بين المثلثات التي تكونت 
المتعلق  االرتفاع  بواسطة 

بوتر المثلث القائم بدقة.

النظريات 
والبراهين 
الهندسية

عشــوائيٍّا •  جهـــــًدا  يبـذل 
ليستكشف العالقات الخاصة 

بمتوازي األضالع.

يستخدم خاصية أو خاصيتين • 
من خواص متوازي األضالع 
رباعي  بأن  ليبرهن  بنجاح 
األضالع هو عبارة عن متوازي 

األضالع.

يكتشــف ويطبــق عالقات • 
خاصة بمتوازي األضالع مع 

وجود بعض األخطاء.

يكتشـف ويطبــق عالقات • 
خاصة بمتوازي األضالع بدقة.

عشوائيٍّا •  ــًدا  ــه ج يــبــذل 
ليستكشف العالقات الخاصة 
بالمثلث متساوي الساقين 
معظم  ذلك  في  ينجح  وال 

األحيان.

يستكشف ويبرهن العالقات • 
متساوي  بالمثلث  الخاصة 
أخطاء  وجود  مع  الساقين 

متكررة وبتردد.

يستكشف ويبرهن العالقات • 
متساوي  بالمثلث  الخاصة 
بعض  وجود  مع  الساقين 

األخطاء.

يستكشف ويبرهن العالقات • 
متساوي  بالمثلث  الخاصة 

الساقين بدقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واالحصائية

في •  البيانات  ويمثل  يقرأ 
المزدوجة  البيانية  الرسوم 

مع وجود أخطاء متكررة.

في •  البيانات  ويمثل  يقرأ 
المزدوجة  البيانية  الرسوم 
مع وجود أخطاء بين الفينة 

واألخرى.

في •  البيانات  ويمثل  يقرأ 
المزدوجة،  البيانية  الرسوم 
ولكنه يفسر البيانات بوجود 
األخطاء بين الفينة واألخرى.

يقرأ ويمثل ويفسر البيانات • 
في الرسوم البيانية المزدوجة 

بدقة.

يبذل جهوًدا عشوائية ليرسم • 
للتجربة  انسيابيٍّا  مخطًطا 
في  ينجح  وال  العشوائية، 
دون  األحيان  معظم  ذلك 
حساب الحدث العشوائي.

انسيابيٍّا •  مخطًطا  يرسم 
للتجربة العشوائية مع وجود 

أخطاء متكررة.

انسيابيٍّا •  مخطًطا  يرسم 
العشوائية وينجح  للتجربة 
األحيان،  معظم  ذلك  في 
الحدث  يحسب  ولكنه 
العشوائي مع وجود أخطاء 

بسيطة.

انسيابيٍّا •  مخطًطا  يرسم 
للتجربة العشوائية ويحسب 
احتماالت األحداث العشوائية 

بدقة.

االحتماالت

يستطيع أن يجري التجارب • 
متكررة  بأخطاء  االحتمالية 
يجد  وال  يحللها  ال  ولكنه 

احتمالها.

االحتمالية •  التجارب  يجري 
ويستطيع أن يحللها بأخطاء 

ولكنه ال يجد احتمالها.

االحتمالية •  التجارب  يجري 
ويحـللها ويجــد احتمـالها 

بوجود بعض األخطاء.

االحتمالية •  التجارب  يجري 
ويحللها ويجد احتمالها بدقة.
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الصف التاسع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

األسس 
والجذور 
واألعداد 
الحقيقية

يحسب األسس النسبية مع • 
وجود أخطاء متكررة وبتردد.

النسبية •  األســس  يحسب 
ويوظفها في تبسيط التعابير 
مسائل  ويحل  الجبرية، 
حياتية تتضمن أسًسا نسبية 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 

وبتردد.

النسبية •  األســس  يحسب 
تبسيط  ــي  ف ويــوظــفــهــا 
بنجاح  الجبرية  التعابير 
معظم الوقت، ويحل مسائل 
حياتية تتضمن أسًسا نسبية 

مع أخطاء بسيطة.

النسبية •  األســس  يحسب 
ويوظفها في تبسيط التعابير 
الجبرية ويحل مسائل حياتية 
أسًسا نسبية بدقة  تتضمن 

ودون تردد. 

المجموعات

يحدد المجموعات الجزئية • 
ويوجد التقاطع واالتحاد بين 
المجموعات والمتممة مع 
وجود أخطاء متكررة وبتردد.

يحدد المجموعات الجزئية • 
واالتحاد  التقاطع  ويوجد 
بين المجموعات والمتممة 
وجود  مع  بينها  والفرق 

أخطاء بسيطة.

يحدد المجموعات الجزئية • 
واالتحاد  التقاطع  ويوجد 
بين المجموعات والمتممة 
يستطيع  وال  بينها  والفرق 

تمثيلها بأشكال فن.

يحدد المجموعات الجزئية • 
واالتحاد  التقاطع  ويوجد 
بين المجموعات والمتممة 
والفرق بينها ويمثلها بأشكال 

فن بدقة وسرعة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

الجبرية •  التعابير  يحلل 
ولكن  التحليل  باستخدام 
بشكل عشوائي مع الخلط 

بين طرق التحليل.
ويضرب •  ويجمع  يطرح 

الجبرية   التاعبير  ويبسط 
مع وجود اخطاء متكررة.

الجبرية •  التعابير  يحلل 
وطرق  التحليل  باستخدام 
أخطاء  وجود  مع  مختلفة 

في معظم األوقات.
ويضرب •  ويجمع  يطرح 

الجبرية   التاعبير  ويبسط 
بوجود اخطاء بسيطة.

غالًبا ما يقوم بتحليل التعابير • 
الجبرية باستخدام التحليل 

وطرق مختلفة.
ويضرب •  ويجمع  يطرح 

الجبرية  التاعبير  ويبسط 
بتردد.

الجبرية •  التعابير  يحلل 
وطرق  التحليل  باستخدام 

مختلفة بسرعة ودقة.
ويضرب •  ويجمع  يطرح 

الجبرية  التاعبير  ويبسط 
بدقة وبسرعة.

الخطية •  المعادالت  يحل 
ذات الخطوة الواحدة بنجاح 

معظم األوقات.

يدرك قواعد حل المعادالت • 
التربيعية مع وجود أخطاء 

متكررة.

التربيعية •  المعادالت  يحل 
مستخدًما التحليل والقواعد 
التكنولوجيا  واباستخدام 
معظم  ذلــك  في  وينجح 

الوقت.

التربيعية •  المعادالت  يحل 
مستخدًما التحليل والقواعد 
التكنولوجيا  وباستخدام 

بسرعة ودقة.

األنماط والجبر 
والدوال

الدوال

يبذل جهًدا عشوائيٍّا ليصف • 
الدالة التربيعية جبريٍّا ولكنه 
معظم  ذلك  في  ينجح  ال 

الوقت.

ليجد •  عشوائيٍّا  جهًدا  يبذل 
أصفار الدوال التربيعية جبريٍّا 

وبيانيٍّا.

ويفسر •  ــوجــد  وي يصف 
التربيعية  ــدوال  ال أصفار 
وباستخدام  وبيانيٍّا  جبريٍّا 
التكنولوجيا وينجح في ذلك 

معظم الوقت.

ويفسر •  ــد  ــج وي يــصــف 
التربيعية  ــدوال  ال أصفار 
وباستخدام  وبيانيٍّا  جبريٍّا 

التكنولوجيا بدقة وسرعة.

النسب 
المثلثية 
وحساب 
المثلثات

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
والزوايا  األطــوال  إليجاد 
المثلث  عالقات  باستخدام 

القائم الزاوية.

يستخدم مثلث قائم الزاوية • 
ليوجد األطوال الضالع وقياس 
تطبيقات  ويحل  الــزوايــا 
االرتفاع  زوايا  على  حياتية 
واالنخفاض مع وجود أخطاء 
متكررة ونادرًا ما ينجح في 

ذلك.

يستخدم مثلث قائم الزاوية • 
ليوجد األطوال الضالع وقياس 
تطبيقات  ويحل  الــزوايــا 
االرتفاع  زوايا  على  حياتية 
واالنخفاض مع وجود بعض 

األخطاء.

يستخدم مثلث قائم الزاوية • 
ليوجد األطوال الضالع وقياس 
تطبيقات  ويحل  الــزوايــا 
االرتفاع  زوايا  على  حياتية 

واالنخفاض بدقة وسرعة.
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تابع/الصف التاسع

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

الهندسة 
والقياس

الهندسة 
اإلحداثية 
والقطوع

عن •  نقطة  ــعــد  (ب يــجــد 
مستقيم، نقطة تقسيم قطعة 
باستخدام  معينة)  بنسبة 
بتردد  اإلحداثية  الهندسة 

ونادرًا ما ينجح في ذلك.
يجد ميل مستقيم مستخدمها • 

المستقيم  ميل  ايجاد  في 
الذي يوازية ويعامدة بخطاء 

متكررة.

عن •  نقطة  ــعــد  (ب يــجــد 
مستقيم، نقطة تقسيم قطعة 
باستخدام  معينة)  بنسبة 
الهندسة اإلحداثية مع وجود 

أخطاء متكررة.
يجد ميل مستقيم مستخدمها • 

المستقيم  ميل  ايجاد  في 
الذي يوازية ويعامدة بدقة 

باخطاء بسيطة.

عن •  نقطة  ــعــد  (ب يــجــد 
مستقيم، نقطة تقسيم قطعة 
باستخدام  معينة)  بنسبة 
الهندسة اإلحداثية مع وجود 

بعض األخطاء.
يجد ميل مستقيم مستخدمها • 

المستقيم  ميل  ايجاد  في 
الذي يوازية ويعامدة بتردد.

عن •  نقطة  ــعــد  (ب يــجــد 
تقسيم  نقطة  مستقيم، 
قطعة بنسبة معينة) بدقة 
باستخدام الهندسة اإلحداثية.

يجد ميل مستقيم مستخدمها • 
المستقيم  ميل  ايجاد  في 
الذي يوازية ويعامدة بدقة.

المضلعات 
عشوائيٍّا •  ــًدا  ــه ج يــبــذل 

ليستكشف العالقات الخاصة 
بمتوازي األضالع.

يستخدم خاصية أو خاصيتين • 
من خواص متوازي األضالع 
رباعي  بأن  ليبرهن  بنجاح 
األضالع هو عبارة عن متوازي 

األضالع.

عالقات •  ويطبق  يكتشف 
خاصة بمتوازي األضالع مع 

وجود بعض األخطاء.

عالقات •  ويطبق  يكتشف 
خاصة بمتوازي األضالع بدقة.

شبكات 
المجسمات 
والمساحات 
السطحية 
والحجوم

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
السطحية  المساحة  اليجاد 
المخروط والكرة السطحية 
والمجسمات المركبة طوانة 
والهرم والمساحة السطحية 

للكرة.

السطحية •  المساحة  يجد 
ـــرة  ـــك ـــروط وال ـــخ ـــم ال
مع  المركبة  والمجسمات 

وجود اخطاء متكررة.

السطحية •  المساحة  يجد 
المخروط والكرة السطحية 
والمجسمات المركبة طوانة 
اخطاء  وجــود  مع  والهرم 

بسيطة.

السطحية •  المساحة  يجد 
المخروط والكرة السطحية 
والمجسمات المركبة طوانة 

والهرم بدقة.

التشابه 
والتطابق، 
المثلثات 
القائمة 
وحساب 
المثلثات

في •  بالغة  صعوبة  يجد 
استخدام التشابه والتطابق 
ونظرية طاليس اليجاد أطوال 
اضالع في مثلث ونادرًا ما 

ينجح في ذلك.

يستخدم التشابه والتطابق • 
ونظرية طاليس اليجاد أطوال 
ويحل  مثلث  في  اضــالع 
تتضمن  وتطبيقات  مسائل 
التشابه في المثلثات بشكل 

عشوائي وبتردد.

يستخدم التشابه والتطابق • 
ونظرية طاليس اليجاد أطوال 
ويحل  مثلث  في  اضــالع 
تتضمن  وتطبيقات  مسائل 
التشابه في المثلثات بأخطاء 

بسيطة.

يستخدم التشابه والتطابق • 
ونظرية طاليس اليجاد أطوال 
ويحل  مثلث  في  اضــالع 
تتضمن  وتطبيقات  مسائل 

التشابه في المثلثات.

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
الــعــالقــات  تطبيق  ــي  ف
الخاصة باالرتفاع والمتوسط 

والمنصف في المثلثات.

يستكشف ويطبق العالقات • 
الخاصة باالرتفاع والمتوسط 
والمنصف في المثلثات مع 

أخطاء متكررة.

يستكشف ويطبق العالقات • 
الخاصة باالرتفاع والمتوسط 
والمنصف في المثلثات مع 

وجود بعض األخطاء.

يستكشف ويطبق العالقات • 
الخاصة باالرتفاع والمتوسط 
المثلثات  في  والمنصف 

بدقة.

االحتماالت

يــجــد نــتــائــج الــتــجــارب • 
ــوادث  ــح (ال العشوائية 
والمشروطة  المستقلة 
والمنفصلة) بصورة عشوائية 
وال يستطيع ايجاد احتمالها. 

التجارب •  نتائج  بين  يميز 
ــوادث  ــح (ال العشوائية 
والمشروطة  المستقلة 
والمنفصلة) ويجد احتمالها 

بوجد أخطاء متكررة.

التجارب •  نتائج  بين  يميز 
ــوادث  ــح (ال العشوائية 
والمشروطة  المستقلة 
والمنفصلة) ويجد احتمالها 

بصعوبة.

التجارب •  نتائج  بين  يميز 
ــوادث  ــح (ال العشوائية 
والمشروطة  المستقلة 
والمنفصلة) ويجد احتمالها 

بطريقة صحيحة ودقيقة.
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الصف العارش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

األعداد المركبة 

يدرك مفهوم العدد المركب • 
مرافقه  ايجاد  في  ويخطئ 
عددين  ويطرح  ويجمع 
مركبين مع أخطاء متكررة. 

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجري بعض العمليات عليها 
ويجد صعوبة في اكتشاف 

خواصها.

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجري  مــرافــقــه  ويــجــد 
ويكتشف  عليها  العمليات 
وبأخطاء  بتردد  خواصها 

بسيطة.

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجري  مــرافــقــه  ويــجــد 
ويكتشف  عليها  العمليات 

خواصها بدقة وسرعة.

المصفوفات

تنظيم •  يستطيع  ما  ــادرًا  ن
مصفوفات  في  البيانات 
واجراء بعض العمليات عليها 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 

وبتردد.

في •  البيانات  ينظم  أحياًنا 
ويجري  بدقة  مصفوفات 
بعض العمليات عليها ويحل 
مسائل حياتية تتضمنها مع 
وجود أخطاء متكررة وبتردد.

غالًبا ما ينظم البيانات في • 
مصفوفات ويجري العمليات 
عليها بدقة ويحل معادالت 
كريمر  بطريقة  بمتغيرين 
حياتية  مسائل  ويــحــل 
أخطاء  وجود  مع  تتضمنها 

بسيطة.

في •  البيانات  ينظم  دائًما 
مصفوفات ويجري العمليات 
عليها ويجد النظير الضربي 
ويحل المعادالت المصفوفية 
باستخدام قاعدة كريمر من 
بمتغيرين  األولى  الدرجة 
ويتحقق من الناتج باستخدام 
وسرعة  بدقة  التكنولوجيا 
يحل مسائل حياتية تتضمنها 

بدقة.

األنماط والجبر 
والدوال

البرهان 
الرياضي

البرهان •  مفهوم  يـــدرك 
وال  المباشر  وغير  المباشر 
يستطيع تطبيقه في إثبات 

المتطابقات الجبرية.
تيبسط •  في  صعوبة  يجد 

المتطابقات  صحة  وإثبات 
المثلثية البسيطة.

يدرك مفهوم البرهان المباشر • 
وغير المباشر ويجد صعوبة 
المتطابقات  إثبات  في 
أخطاء  وجود  مع  الجبرية 

متكررة.
صحة •  ــبــت  ــث وي يــبــســط 

المتطابقات المثلثية البسيطة 
مع وجود أخطاء متكررة.

يطبق مبدأ البرهان المباشر • 
إثبات  في  المباشر  وغير 
المتطابقات الجبرية البسيطة 

بأخطاء بسيطة.
ينجح في تيبسيط وإثبات • 

صحة المتطابقات المثلثية 
البسيطة في معظم الوقت.

يطبق مبدأ البرهان المباشر • 
إثبات  في  المباشر  وغير 
المتطابقات الجبرية البسيطة  

بدقة.
صحة •  ــبــت  ــث وي يــبــســط 

المتطابقات المثلثية بسرعة 
عالية.

الدوال

يبذل جهًدا عشوائيٍّا ليكتب • 
الدوال كثيرة  مجال ومدى 
أخطاء  وجود  مع  الحدود 
إجراء  دون  ومن  متكررة 

عمليات عليها.
نادرًا ما يستطيع التمييز بين • 

التغير الطردي والعكسي.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
وجود  مع  الحدود  كثيرة 
أخطاء بين الفينة واألخرى 
عليها  العمليات  ويجري 

بصعوبة بالغة.
أحياًنا يستطيع التمييز بين • 

والعكسي  الطردي  التغير 
ولكن ال يستطيع حل مسائل 

حياتية عليهما.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
كثيرة الحدود دون أخطاء، 
ولكنه يجد صعوبة في إجراء 
العمليات عليها وتحديد مدى 

ومجال الدوال النسبية.
غالًبا ما يستطيع التمييز بين • 

والعكسي  الطردي  التغير 
ويحل مسائل حياتية عليها 

مع وجود أخطاء بسيطة.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
والــدالــة  الــحــدود  كثيرة 
العمليات  ويجري  النسبية 
باستخدام  ويرسمها  عليها 

التكنولوجيا بسرعة ودقة.
دائًما يستطيع ويميز التغير • 

ويحل  والعكسي  الطردي 
مسائل حياتية عليها.

المتتاليات 
والمتسلسالت

المتتاليات •  مفهوم  يدرك 
الحسابية والهندسية ونادرًا 
بين  التمييز  في  ينجح  ما 
المتتالية الحسابية والمتتالية 
حدهما  وايجاد  الهندسية 
العام وحل تطبيقات حياتية 

عليها.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية وينجح 
وال  بشكل جزئي  ذلك  في 
يستطيع حل مسائل حياتية 

عليها.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية بنجاح 
ويجد  العام  الحد  ويكتب 
األساس لكل منها مع وجود 

أخطاء بسيطة.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية ويكتب 
األساس  ويجد  العام  الحد 
تطبيقات  ويحل  منها  لكل 
حياتية عليها بدقة وسرعة. 
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تابع/الصف العارش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

النسب 
المثلثية 
وحساب 
المثلثات

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
وال يستطيع تحويل القياس 
أو  ــري  دائ إلــى  الستيني 
استخدام دائرة الوحدة في 
إيجاد بعض النسب المثلثية 
يتمكن  وال  الخاصة  للزوايا 
من توظيفها في حل المثلث 

القائم الزاوية.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
الستيني  القياس  ويحول 
إلى دائري ويستخدم دائرة 
بعض  إيجاد  في  الوحدة 
للزوايا  المثلثلة  النسب 
الخاصة وأحيانا ويوظفها في 
حل المثلث القائم الزاوية 

مع وجود أخطاء متكررة.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
ويحول القياس الستيني إلى 
دائري وبالعكس ويستخدم 
إيجاد  في  الوحدة  دائــرة 
للزوايا  المثلثية  النسب 
النسب  ويوظف  الخاصة، 
المثلث  حل  في  المثلثية 
وجود  مع  الزاوية  القائم 

أخطاء.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
ويحول القياس الستيني إلى 
دائري وبالعكس ويستخدم 
إيجاد  في  الوحدة  دائــرة 
للزوايا،  المثلثلة  النسب 
ويوظف النسب المثلثية في 
حل المثلث القائم الزاوية 
عليةبدقة  تطبيقات  وحل 

وسرعة.

الهندسة 
والقياس

الهندسة 
اإلحداثية

نادرًا ما يجد ومعادلة الدائرة • 
باستخدام الهندسة وأن نجح 

مع وجود أخطاء.

الــدائــرة •  ومــعــادلــة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

مع وجود أخطاء متكررة.

الــدائــرة •  ومــعــادلــة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

مع وجود بعض األخطاء.

الــدائــرة •  ومــعــادلــة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

بدقة.

الدوائر 
يجد مساحة القطاع القطعة • 

ما  ونــادرًا  بتردد  الدائرية 
ينجح في ذلك.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
أخطاء  وجود  مع  الدائرية 

متكررة.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
بعض  وجود  مع  الدائرية 

األخطاء.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
تطبيقات  ويحل  الدائرية 
حياتية عليهما بدقة وسرعة.

النظريات 
والبراهين 
الهندسية

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
في تطبيق بعض العالقات 
الخاصة بالدائرة والمماسات.

أحياًنا يطبق بعض العالقات • 
والمبرهنات الخاصة بالدائرة 
والمماسات مع وجود أخطاء 

متكررة.

على •  قادر  يكون  ما  غالًبا 
استكشاف وتطبيق العالقات 
الخاصة بالدائرة والمماسات 

مع وجود بعض األخطاء.

على •  ــادر  ق يكون  دائــًمــا 
استكشاف تطبيق العالقات 
الخاصة بالدائرة والمماسات.

هندسة الفضاء 

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
مفاهيم  على  التعرف  في 
هندسة الفضاء وال يستطيع 
المستويات  بين  الربط 

والمستقيمات.

المفاهيم •  يتعرف  أحياًنا 
الهندسية في هندسة الفضاء 
وال يستطيع ربط العالقة بين 
المستويات والمستقيمات.

المفاهيم •  يميز  ما  غالًبا 
هندسة  فــي  الهندسية 
الفضاء ويربط العالقة بين 
المستويات والمستقيمات. 

مفاهيم •  يستكشف  دائًما 
وعالقة  الفضاء  هندسة 
والمستقيمات  المستويات 

بسرعة ودقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واإلحصائية

التشتت •  مقاييس  يحسب 
بشكل  دالالتــهــا  ويفسر 
أخطاء  وجود  مع  عشوائي 

في الحساب.

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 
حياتية مع أخطاء متكررة.  

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 
حياتية مع أخطاء بسيطة.

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 

حياتية بدقة وسرعة.
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الصف العارش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

األسس 
والجذور 
األعداد 
الحقيقية

يجري العمليات األربع على • 
الجذور التربيعية مع وجود 

أخطاء متكررة وبتردد.

الجذور •  ويــطــرح  يجمع 
التربيعية مع وجود أخطاء 
متكررة ولكنه يجد صعوبة 
كبيرة في القسمة والضرب 
وحل المسائل الحياتية على 

الجذور التربيعية.

الجذور •  ويــطــرح  يجمع 
معظم  بنجاح  التربيعية 
الوقت، ولكنه يجد صعوبة 
في القسمة والضرب ويحل 
مسائل حياتية تتضمنها مع 

وجود أخطاء بسيطة.

يجري العمليات األربع على • 
ويحل  التربيعية  الجذور 
مسائل حياتية تتضمنها بدقة.

األعداد المركبة 

يدرك مفهوم العدد المركب • 
مرافقه  ايجاد  في  ويخطئ 
ويجري بعض العمليات عليه 

مع أخطاء كثيرة.

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجد مرافقه ويجري بعض 
ويكتشف  عليها  العمليات 
حل  يستطيع  وال  خواصها 

معادالت عليها.

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجري  مــرافــقــه  ويــجــد 
ويكتشف  عليها  العمليات 
معادالت  ويحل  خواصها 
بسيطة عليها بتردد وبأخطاء 

بسيطة.

يدرك مفهوم العدد المركب • 
ويجري  مــرافــقــه  ويــجــد 
ويكتشف  عليها  العمليات 
معادالت  ويحل  خواصها 
بسيطة عليها بدقة وسرعة. 

المصفوفات
ينظم البيانات في مصفوفات • 

عليها مع  العمليات  يجري 
وجود أخطاء متكررة وبتردد.

ينظم البيانات في مصفوفات • 
العمليات  ويجري  بدقة 
عليها ويحل مسائل حياتية 
أخطاء  وجود  مع  تتضمنها 
متكررة وبتردد، وال يستطيع 
كريمر  قاعدة  استخدام 
بالطريقة  المعادالت  لحل 
يستطيع  وال  الصحيحة، 
استخدام محددة المصفوفة 

إليجاد مساحة المثلث.

ينظم البيانات في مصفوفات • 
عليها  العمليات  ويجري 
الضربي  النظير  ويــجــد 
كريمر  قاعدة  ويستخدم 
آنية  معادالت  ثالث  لحل 
بثالثة  األولى  الدرجة  من 
متغيرات مع وجود أخطاء 
بسيطة، ويحل مسائل حياتية 
تتضمنها ويستخدم محددة 
المصفوفة من الرتبة 3×3 
المثلث  إيجاد مساحة  في 

مع وجود أخطاء.

ينظم البيانات في مصفوفات • 
عليها  العمليات  ويجري 
الضربي  النظير  ويــجــد 
كريمر  قاعدة  ويستخدم 
آنية  معادالت  ثالث  لحل 
بثالثة  األولى  الدرجة  من 
مسائل  ويحل  متغيرات، 
حياتية تتضمنها ويستخدم 
محددة المصفوفة من الرتبة 
مساحة  إيجاد  في   3×3

المثلث بدقة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

ــل نــظــام من •  ــاول ح ــح ي
والمتباينات  المعادالت 
الخطية مع وجود أخطاء، وال 
يتمكن من حل المعادالت 

والمتباينات التربيعية.

من •  نظام  حل  في  ينجح 
والمتباينات  المعادالت 
المعادالت  ويحل  الخطية، 
والمتباينات التربيعية بطرائق 
مع  وبيانيٍّا  جبريٍّا  مختلفة 

وجود أخطاء متكررة.

المعادالت •  يحل نظاًما من 
بدقة،  الخطية  والمتباينات 
وينجح في حل المعادالت 
التربيعية   والمتباينات 
بطرائق مختلفة جبريٍّا وبيانيٍّا 

مع وجود اخطاء.

المعادالت •  يحل نظاًما من 
الخطية  والــمــتــبــايــنــات 
والتربيعية بطرائق مختلفة 

جبريٍّا وبيانيٍّا.

البرهان 
الرياضي

يدرك مفهوم البرهان المباشر • 
وغير المباشر وال يستطيع 

تطبيقه.
تيبسط •  في  صعوبة  يجد 

المتطابقات  صحة  وإثبات 
المثلثية البسيطة.

يدرك مفهوم البرهان المباشر • 
وغير المباشر ويجد صعوبة 
المتطابقات  إثبات  في 
أخطاء  وجود  مع  الجبرية 

محدودة.
صحة •  ــبــت  ــث وي يــبــســط 

مع  البسيطة  المتطابقات 
وجود أخطاء محدودة.

يطبق مبدأ البرهان المباشر • 
إثبات  في  المباشر  وغير 
العالقات الجبرية البسيطة 

والمركبة بأخطاء بسيطة.
صحة •  ــبــت  ــث وي يــبــســط 

المتطابقات المثلثية البسيطة 
دون أخطاء والمركبة بوجود 

أخطاء محدودة.

يطبق مبدأ البرهان المباشر • 
وغير المباشر في اإلثباتات 

بدقة.
صحة •  ــبــت  ــث وي يــبــســط 

المتطابقات المركبة بدقة.
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تابع/الصف العارش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

الدوال

يبذل جهًدا عشوائيٍّا ليكتب • 
مجال ومدى الدوال كثيرات 
النسبية   الدوال  أو  الحدود 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 
ودون إجراء عمليات عليها.

ال يستطيع استخدام نظريتي • 
الباقي والعوامل في تحليل 

دالة كثيرة الحدود.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
الدوال  أو  الحدود  كثيرات 
أخطاء  وجود  مع  النسبية 
بين الفينة واألخرى، ويجري 
بصعوبة  عليها  العمليات 

بالغة.
أحياًنا ما يستخدم نظريتي • 

الباقي والعوامل في تحليل 
دالة كثيرة الحدود مع وجود 

أخطاء.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
الدوال  أو  الحدود  كثيرات 
النسبية دون أخطاء، ولكنه 
إجــراء  في  صعوبة  يجد 

العمليات عليها.
الباقي •  نظريتي  يستخدم 

دالة  تحليل  في  والعوامل 
كثيرة الحدود معظم الوقت.

يكتب مجال ومدى الدوال • 
الدوال  أو  الحدود  كثيرات 
العمليات  ويجري  النسبية 

عليها بدقة.
الباقي •  نظريتي  يستخدم 

دالة  تحليل  في  والعوامل 
كثيرة الحدود بدقة.

المتتاليات 
والمتسلسالت

المتتاليات •  مفهوم  يدرك 
الحسابية والهندسية ونادرًا 
ما ينجح في التمييز بينهما 

وايجاد حدهما العام.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية وينجح 

في ذلك بشكل جزئي.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية بنجاح 
ويجد  العام  الحد  ويكتب 
ويدخل  منها  لكل  األساس 
أوساط هندسية أو حسابية 
بين حدودها بوجود األخطاء.

المتتاليات •  بين  يميز 
الحسابية والهندسية ويكتب 
األساس  ويجد  العام  الحد 
أوساط  ويدخل  منها  لكل 
بين  حسابية  أو  هندسية 
تطبيقات  ويحل  حدودها 
حياتية عليها بدقة وسرعة. 

النسب 
المثلثية 
وحساب 
المثلثات

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
الستيني  القياس  ويحول 
إلى دائري ويستخدم دائرة 
بعض  إيجاد  في  الوحدة 
للزوايا  المثلثية  النسب 
الخاصة ومقلوباتها مع وجود 
يتمكن  وال  متكررة  أخطاء 
من توظيفها في حل المثلث 

القائم الزاوية.
ال يتمكن من حل معادالت • 

مثلثية بسيطة.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
القياس  يحول  ما  ونــادرًا 
ـــري  دائ ـــى  إل الستيني 
ويستخدم دائرة الوحدة في 
إيجاد بعض النسب المثلثلة 
ومقلوباتها  الخاصة  للزوايا 
للزوايا  المثلثية  والنسب 
الربعية، ويوظفها في حل 
مع  الزاوية  القائم  المثلث 

وجود أخطاء متكررة.
معادالت •  حل  في  يخطئ 

مثلثية بسيطة.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
الستيني  القياس  ويحول 
وبالعكس  دائـــري  إلــى 
الوحدة  دائــرة  ويستخدم 
في إيجاد النسب المثلثية 
للزوايا الخاصة ومقلوباتها، 
للزوايا  المثلثية  والنسب 
الربعية والمرجعية، ويوظف 
حل  في  المثلثية  النسب 
مع  الزاوية  القائم  المثلث 

وجود أخطاء.
يحل معادالت مثلثية بسيطة • 

أحياًنا.

الموجهة •  الزاوية  يتعرف 
الستيني  القياس  ويحول 
وبالعكس  دائـــري  إلــى 
الوحدة  دائــرة  ويستخدم 
في إيجاد النسب المثلثية 
للزوايا الخاصة ومقلوباتها، 
للزوايا  المثلثية  والنسب 
الربعية والمرجعية، ويوظف 
حل  في  المثلثية  النسب 
المثلث القائم الزاوية بدقة.

يحل معادالت مثلثية بسيطة • 
بدقة.

الهندسة 
والقياس

الهندسة 
اإلحداثية

الدائرة) •  (ومعادلة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 
في  ينجح  ما  ونادرًا  بتردد 

ذلك.

الدائرة) •  (ومعادلة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

مع وجود أخطاء متكررة.

الدائرة) •  (ومعادلة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

مع وجود بعض األخطاء.

الدائرة) •  (ومعادلة  يجد 
باستخدام الهندسة اإلحداثية 

بدقة.

Math_V2_F193_T254.indd   221Math_V2_F193_T254.indd   221 5/14/15   11:04 AM5/14/15   11:04 AM



222

تابع/الصف العارش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/الهندسة 
والقياس

الدوائر

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
الزاوية  وقياس  الدائرية 
القوس  طول  أو  المركزية 
في  ينجح  ما  ونادرًا  بتردد 

ذلك.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
أخطاء  وجود  مع  الدائرية 

متكررة.
يجد قياس الزاوية المركزية • 

مع وجود  القوس  أو طول 
أخطاء متكررة.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
وال  أخطاء،  دون  الدائرية 
يستطيع حل تطبيقات عليها.

يجد قياس الزاوية المركزية • 
مع وجود  القوس  أو طول 

أخطاء بسيطة.

يجد مساحة القطاع والقطعة • 
الدائرية بدقة ويحل مسائل 

حياتية عليها.
يجد قياس الزاوية المركزية • 

أو طول القوس بدقة.

النظريات 
والبراهين 
عشوائية • الهندسية بتخمينات  يقوم 

في تطبيق العالقات الخاصة 
بالدائرة والمماسات.

يستكشف ويطبق العالقات • 
الخاصة بالدائرة والمماسات 

مع وجود أخطاء متكررة.

يستكشف ويبرهن ويطبق • 
بالدائرة  الخاصة  العالقات 
والمماسات مع وجود بعض 

األخطاء.

يستكشف ويبرهن ويطبق • 
بالدائرة  الخاصة  العالقات 

والمماسات بدقة.

هندسة الفضاء 

عشوائية •  بتخمينات  يقوم 
مفاهيم  على  التعرف  في 
هندسة الفضاء وال يستطيع 
المستويات  بين  الربط 

والمستقيمات.

المفاهيم •  يتعرف  أحياًنا 
هندسة  فــي  الهندسية 
ربط  يستطيع  وال  الفضاء 
بين العالقة بين المستويات 

والمستقيمات.

المفاهيم •  يميز  غــالــًبــا 
هندسة  فــي  الهندسية 
الفضاء ويربط العالقة بين 
المستويات والمستقيمات. 

مفاهيم •  يستكشف  دائًما 
وعالقة  الفضاء  هندسة 
والمستقيمات  المستويات 

بسرعة ودقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واإلحصائية

التشتت •  مقاييس  يحسب 
بشكل  دالالتــهــا  ويفسر 
أخطاء  وجود  مع  عشوائي 

في الحساب.

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 
حياتية مع أخطاء متكررة.

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 
حياتية مع أخطاء بسيطة.

التشتت •  مقاييس  يحسب 
ويفسر دالالتها في مواقف 

حياتية بدقة وسرعة.
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الصف الحادي عرش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

األعداد المركبة

مفهوم •  يــدرك  مــا  ـــادرًا  ن
العدد المركب في الصورة 
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
بعض •  يــحــل  مــا  ـــــادًرا  ن

المعادالت في حقل األعداد 
عشوائية   بصورة  المركبة 

وبأخطاء متكررة.

مفهوم •  ــدرك  ي ما  أحياًنا 
العدد المركب في الصورة 
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

بأخطاء  المركبة  ــداد  األع
متكررة.

مفهوم •  يــدرك  مــا  غالًبا 
العدد المركب في الصورة 
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

بأخطاء  المركبة  ــداد  األع
بسيطة.

العدد •  مفهوم  يدرك  دائًما 
ــورة  ــص ــي ال ــمــركــب ف ال
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

األعداد المركبة بدقة وسرعة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

ومتباينات •  معادالت  يحل 
وجود  مع  المطلق  تشمل 
واليستطيع  متكررة  أخطاء 
األسية  المعادالت  يحل 

واللوغاريتمية.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
وجود  مع  المطلق  تشمل 
المعادالت  ويحل  أخطاء، 
مع  واللوغاريتمية  األسية 
وجود أخطاء متكررة وبصورة 

عشوائية.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
تشمل المطلق دون أخطاء 
المعادالت  يحل  ويستطيع 
واللوغاريتمية  األســيــة 
والمثلثية مع وجود أخطاء.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
تشمل المطلق والمعادالت 
واللوغاريتمية  األســيــة 
والمثلثية بدقة وبأكثر من 

طريقة.

البرهاني 
الرياضي

البرهان •  مبدأ  يــدرك  ال 
المباشر  وغير  المباشر 
واالستقراء الرياضي وال يميز 
بينهما في تطبيق البراهين 

الرياضية.

أحيانًا يميز بين مبدأ البرهان • 
المباشر أو غير المباشر أو 
دون  الرياضي  االستقراء 
البراهين  في  لهما  تطبيق 

الرياضية.

مبدأ •  بين  يميز  ما  غالًبا 
غير  أو  المباشر  البرهان 
المباشر أو االستقراء الرياضي 
ويجد صعوبة في التطبيق.

مبدأ •  ويميز  يطبق  دائًما 
وغير  المباشر  البرهان 
المباشر واالستقراء الرياضي 
والبراهن  اإلثباتات  في 

الرياضية بدقة وسرعة.

الدوال

نادرًا ما يحدد خواص بعض • 
(المطلقة  الخاصة  الدوال 
ــة  والــمــتــفــرعــة) واألســي
يستطيع  ال  واللوغاريتمية 

تمثيلها بيانيٍّا.

أحياًنا ما يحدد خواص بعض • 
(المطلقة  الخاصة  الدوال 
والمتفرعة)  والصحيحة 
واللوغاريتمية  واألســيــة 
بيانيٍّا وال يستطيع  ويمثلها 
حل  أو  معكوسها  ايجاد 
يدويٍّا  عليها  تطبيقات 

وباستخدام التكنولوجيا.

غالًبا ما يحدد خواص الدوال • 
الخاصة (المطلقة والصحيحة 
والجذرية والمتفرعة) واألسية 
واللوغاريتمية ويمثلها بيانيٍّا 
ويحل  معكوسها  ويجد 
يدويٍّا  عليها  تطبيقات 
التكنولوجيا  وباستخدام 

بتردد وأخطاء.

خــواص •  يحدد  مــا  دائــًمــا 
الدوال (المطلقة والصحيحة 
والمتفرعة  ــة  ــجــذري وال
ــة) واألســيــة  ــي ــب ــس ــن وال
والمثلثية   واللوغاريتمية 
ويمثلها بيانيٍّا ويجد معكوس 
الدالة ويميز العالقة العكسية 
ويحل تطبيقات عليها يدويٍّا 
التكنولوجيا  وباستخدام 
ويجري التحويالت الهندسية 

عليها دون أخطاء.

المتتاليات 
والمتسلسالت

يدرك المتسلسالت الحسابية • 
الهندسية مع وجود أخطاء 

متكررة.
يبذل جهوًدا عشوائية ليحل • 

تطبيقات من الحياة اليومية 
على المتسلسالت الحسابية 
والهندسية، والينجح في ذلك 

معظم األوقات.

يحدد المتسلسالت الحسابية • 
والهندسية مع وجود أخطاء 

بين الفينة واألخرى.
حل •  في  ينجح  ما  نـــادرًا 

تطبيقات من الحياة اليومية 
على المتسلسالت الحسابية 

والهندسية.

يحسب الحد العام ومجموع • 
حدود المتسلسالت الحسابية 
والهندسية بنجاح في معظم 

الوقت.
حل •  ــي  ف ينجح  ــا  ــاًن أحــي

تطبيقات من الحياة اليومية 
على المتسلسالت الحسابية 

والهندسية.

يحسب الحد العام ومجموع • 
حدود المتسلسالت الحسابية 

والهندسية بدقة.
حل •  في  ينجح  ما  غالًيا 

تطبيقات من الحياة اليومية 
على المتسلسالت الحسابية 

والهندسية.

Math_V2_F193_T254.indd   223Math_V2_F193_T254.indd   223 5/14/15   11:04 AM5/14/15   11:04 AM



224

تايع/الصف الحادي عرش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

الرياضيات 
المالية

يفهم نظام المصارف االسالمية • 
والشراء)  والبيع  (المرابحة 
والربح  التكلفة  ويحسب 
ما  ونادرًا  المضافة  والقيمة 

ينجح في ذلك.

يفهم نظام المصارف االسالمية • 
والشراء)  والبيع  (المرابحة 
والربح  التكلفة  ويحسب 
وينجح  المضافة  والقيمة 

في ذلك أحياًنا.

يفهم نظام المصارف االسالمية • 
والشراء)  والبيع  (المرابحة 
والربح  التكلفة  ويحسب 
والقيمة المضافة وينجح في 

ذلك معظم الوقت.

يفهم نظام المصارف االسالمية • 
والشراء)  والبيع  (المرابحة 
والربح  التكلفة  ويحسب 
وينجح  المضافة  والقيمة 

في ذلك دائًما.

الهندسة 
والقياس

المتجهات

يجري جبريٍّا عمليات الجمع • 
المتجهات  على  والــطــرح 
ويضرب متجًها بعدد حقيقي 
متكررة،  اخطاء  وجود  مع 
الضرب  إيجاد  يستطيع  وال 
القياسي لمتجهين وال حساب 

الزاوية بين متجهين.
باإلعتماد •  المتجهات  يكتب 

وجود  الوحدة  متجة  على 
أخطاء متكررة.

يجري هندسيٍّا وجبريٍّا عمليات • 
الجمع والطرح على المتجهات 
ويضرب متجًها بعدد حقيقي 
ويوجد  اخطاء،  وجود  مع 
لمتجهين  القياسي  الضرب 
مع وجود أخطاء بسيطة وال 
بين  الزاوية  إيجاد  يستطيع 

متجهين.
باإلعتماد •  المتجهات  يكتب 

وجود  الوحدة  متجة  على 
أخطاء بسيطة ومتكررة.

غالًبا ما يجري هندسيٍّا وجبريٍّا • 
عمليات الجمع والطرح على 
متجه  وكذلك  المتجهات 
متجًها  ويــضــرب  الــوحــدة 
بعدد حقيقي ويوجد الضرب 
القياسي لمتجهين ويحسب 
الزاوية بين متجهين مع وجود 

أخطاء بسيطة.
باإلعتماد •  المتجهات  يكتب 

وجود  الوحدة  متجة  على 
أخطاء بسيطة.

دائما يجري هندسيٍّا وجبريٍّا • 
عمليات الجمع والطرح على 
متجه  وكذلك  المتجهات 
متجًها  ويــضــرب  الــوحــدة 
بعدد حقيقي ويوجد الضرب 
القياسي لمتجهين ويحسب 

الزاوية بين متجهين.
باإلعتماد •  المتجهات  يكتب 

على متجة الوحدة بدقة.

هندسة الفضاء
ال يحل معادلة المستقيم وال • 

يستطيع رسم المقاطع الرأسية 
أو العمودية.

أحياًنا يوجد معادلة مستقيم • 
في الفضاء بأخطاء.

العمودية •  المساقط  يرسم 
ويوظفها في تطبيقات حياتية 
في الفضاء مع وجود أخطاء 

متكررة.

غالًبا ما يوجد معادلة مستقيم • 
المساقط  يرسم  الفضاء  في 
في  ويوظفها  العمودية 
تطبيقات حياتية في الفضاء 

مع وجود أخطاء.

في •  مستقيم  معادلة  يوجد 
الفضاء والمسافة بين نقطة 
و(مستوى/مستقيم) ومعادلة 

بدقة.
العمودية •  المساقط  يرسم 

ويوظفها في تطبيقات حياتية 
في الفضاء بسرعة ودقة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واإلحصائية

يدرك مفهوم معامل االرتباط • 
بنجاح معظم الوقت.

المعيارية •  القيمة  يجد 
مع  البيانات  من  لمجموعة 

وجود أخطاء متكررة.
االنحدار •  خط  معادلة  يجد 

والخطأ في التنبؤ باستخدام 
التكنولوجيا مع وجود أخطاء.

يحسب معامل االرتباط مع • 
وجود أخطاء متكررة.

القيمة المعيارية دون •  يجد 
أي يعطي تفسير لمجموعة 
من البيانات مع وجود أخطاء 

بسيطة.
االنحدار •  خط  معادلة  يجد 

والخطأ في التنبؤ باستخدام 
التكنولوجيا مع وجود أخطاء.

االرتباط •  معامل  يحسب 
ذلك،  في  ينجح  ما  وغالًبا 
اتخاذ  في  يستخدمه  ولكنه 

القرارات بشكل جزئي.
المعيارية •  القيمة  يجد 

لمجموعة من البيانات ويعرف 
الطبيعي  المنحنى  خصائص 

بأخطاء.
االنحدار •  خط  معادلة  يجد 

والخطأ في التنبؤ باستخدام 
التكنولوجيا.

ــاط •  ــب يــجــد مــعــامــل االرت
يستخدمه في اتخاذ القرارات.

القيمة •  ويــطــبــق  يفسر 
مسائل  ويحل  المعيارية 
منحنى  باستخدام  حياتية 

التوزيع الطبيعي.
االنحدار •  خط  معادلة  يجد 

يدويٍّا  التنبؤ  في  والخطأ 
وباستخدام التكنولوجيا بدقة.

مبدأ العد

ال يميز بين مفهومي التباديل • 
اآللة  ويستخدم  والتوافيق 
قيمة  إيجاد  في  الحاسبة 
التباديل والتوافيق المعطاة 
مسائل  حل  يستطيع  وال 
التباديل  باستخدام  حياتية 

والتوافيق.

العد •  مبدأ  يستخدم  أحياًنا 
والتباديل والتوافيق والشجرة 
عدد  إيجاد  في  البيانية 
الطرائق الممكنة لتجربة ما 

مع وجود أخطاء متكررة.
نادرًا ما يكون قادرًا على حل • 

باستخدام  حياتية  مسائل 
التباديل والتوافيق.

غالًبا ما يستخدم مبدأ العد • 
والتباديل والتوافيق والشجرة 
عدد  إيجاد  في  البيانية 
الطرائق الممكنة لتجربة ما 

مع وجود أخطاء بسيطة.
يحل مسائل باستخدام مبدأ • 

العد التباديل والتوافيق مع 
أخطاء بسيطة.

يستخدم مبدأ العد والتباديل • 
والتوافيق والشجرة البيانية في 
إيجاد عدد الطرائق الممكنة 

لتجربة ما بدقة.
يحل مسائل وتطبيقات حياتية • 

باستخدام مبدأ العد والتباديل 
والتوافيق بدقة وسرعة.

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

االحتماالت

يقوم بتخمينات عشوائية في • 
التمييز بين االحتمال النظري 
واالحتمال االختباري وبأخطاء 

متكررة.
نادرًا ما يجد احتمال الحوادث • 

المشروطة ومع وجود أخطاء 
متكررة.

نادرًا ما يستطيع التمييز بين • 
االحتمال النظري واالحتمال 

االختباري.
الــحــوادث •  احتمال  يجد 

المشروطة مع وجود أخطاء 
متكررة.

غالًبا ما يميز بين االحتمال • 
ــن االحــتــمــال  ــنــظــري م ال
االختباري ويجده مع وجود 

أخطاء.
الــحــوادث •  احتمال  يجد 

المشروطة والمنتافية ويحل 
مسائل تطبيقية على نظرية 
االحتماالت مع وجود أخطاء 

بسيطة.

من •  النظري  االحتمال  يميز 
لحدث  االختباري  االحتمال 

ما ويجده بسرعة ودقة.
الــحــوادث •  احتمال  يجد 

المشروطة  المستقلة 
مسائل  ويحل  والمتنافية 
نظرية  عــلــى  تطبيقية 

االحتماالت بدقة.
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الصف الحادي عرش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األعداد 
والعمليات

األعداد المركبة

مفهوم •  يــدرك  مــا  ـــادرًا  ن
العدد المركب في الصورة 
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

بصورة  المركبة  األعــداد 
عشوائية ويجد صعوبة في 
التكعيبية  الجذور  ايجاد 

للعدد واحد.

مفهوم •  ــدرك  ي ما  أحياًنا 
العدد المركب في الصورة 
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

ويجد  المركبة  ـــداد  األع
للعدد  التكعيبية  الجذور 

واحد بأخطاء مكررة.

العدد •  مفهوم  يدرك  غالًبا 
ــورة  ــص ــي ال ــمــركــب ف ال
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

ويجد  المركبة  ـــداد  األع
للعدد  التكعيبية  الجذور 

واحد بأخطاء بسيطة.

العدد •  مفهوم  يدرك  دائًما 
ــورة  ــص ــي ال ــمــركــب ف ال
القطبية ويحوله الى صورة 
أخرى ويعينه في المستوى 

االحداثي.
حقل •  في  معادالت  يحل 

األعداد المركبة ويجد الجذور 
التكعيبية للعدد واحد بدقة 

وسرعة.

األنماط والجبر 
والدوال

التعابير 
والمعادالت 
والمتباينات

ومتباينات •  معادالت  يحل 
وجود  مع  المطلق  تشمل 

أخطاء متكررة.

مــعــادالت •  يحل  ــا  أحــيــاًن
المطلق  تشمل  ومتباينات 
بسيطة  أخطاء  وجود  مع 

ومتكررة.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
تشمل المطلق دون أخطاء.

ومتباينات •  معادالت  يحل 
تشمل المطلق بدقة وسرعة. 

األسية •  المعادالت  يحل 
والمثلثية  واللوغاريتمية 

بأخطاء متكررة 

أحيانًا يحل المعادالت األسية • 
واللوغاريتمية والمثلثية مع 
وجود أخطاء بسيطة وبتردد.

األسية •  المعادالت  يحل 
والمثلثية  واللوغاريتمية 
مع  عليها  تطبيقات  ويحل 

وجود أخطاء بسيطة.

األسية •  المعادالت  يحل 
والمثلثية  واللوغاريتمية 
ويحل تطبيقات عليها بدقة 

وبأكثر من طريقة.

البرهاني 
الرياضي

البرهان •  مبدأ  يــدرك  ال 
المباشر  وغير  المباشر 
واالستقراء الرياضي ويطبق 
عشوائية  بصورة  البراهين 

وبأخطاء متكررة.

البرهان •  مبدأ  بين  يميز 
المباشر  غير  أو  المباشر 
أو االستقراء الرياضي دون 
البراهين  في  لهما  تطبيق 

الرياضية.

غالًبا ما يميز بين المعادلة • 
مبدأ  ويطبق  والمتطابقة 
غير  أو  المباشر  البرهان 
المباشر أو االستقراء الرياضي 
إثبات  في  صعوبة  ويجد 
المتطابقات المثلثية المركبة.

المعادلة •  يميزبين  دائًما 
مبدأ  ويطبق  والمتطابقة 
وغير  المباشر  البرهان 
المباشر واالستقراء الرياضي 
المتطابقات  إثبات  في 
والبراهن  المركبة  المثلثية 

الرياضية بدقة وسرعة.

الدوال

الــدوال •  خصائص  يــدرك 
الخاصة (المطلق والصحيح 
والجذرية والمتفرعة) واألسية 
والمثلثية  واللوغاريتمية 

بوجود أخطاء متكررة.
إيجاد •  في  صعوبة  يواجه 

للدوال  والسعة  المدى 
المثلثية وال يتمكن من إجراء 
التحويالت الهندسية عليها.

نادرًا ما يميز بين المنحنيات • 
الوسيطية والقطبية.

يدرك ويقارن ويرسم خواص • 
(المطلق  الخاصة  الــدوال 
ــة  ــجــذري والــصــحــيــح وال
ــة  والــمــتــفــرعــة) واألســي
والمثلثية  واللوغاريتمية 
الفينة  بين  أخطاء  بوجود 

واألخرى.
يجد المدى والسعة للدوال • 

المثلثية وال يتمكن من إجراء 
التحويالت الهندسية عليها.

أحياًنا يميز بصورة عشوائية • 
الوسيطية  المنحنيات  بين 
والقطبية وال يستطيع رسمها 

باستخدام التكنولوجيا.

تركيب •  يفسر  مــا  غالًبا 
مجالها  ويــجــد  دالــتــيــن 
ويــحــدد خــواص الــدوال 
الخاصة (المطلق والصحيح 
والجذرية والمتفرعة) واألسية 
واللوغاريتمية والمثلثية دون 

أخطاء.
يجد المدى والسعة للدوال • 

عليها  ويجري  المثلثية 
بعد  الهندسية  التحويالت 
تمثيلها باستخدام التكنولوجيا 

مع وجود أخطاء.
غالًبا ما يميز بين المنحنيات • 

الوسيطية والقطبية ويرسمها 
مع  التكنولوجيا  باستخدام 

وجود أخطاء أثناء الرسم.

دائًما ما يفسر تركيب دالتين • 
ومعكوساتها  مجالها  ويجد 
ويــحــدد خــواص الــدوال 
الخاصة (المطلق والصحيح 
والجذرية والمتفرعة) واألسية 
والمثلثية  واللوغاريتمية 
ويمثلها بيانيٍّا دون أخطاء.

يجد المدى والسعة للدوال • 
عليها  ويجري  المثلثية 
بعد  الهندسية  التحويالت 
باستخدام  بدقة  تمثيلها 

التكنولوجيا.
المنحنيات •  يميز  دائــًمــا 

الوسيطية والقطبية ويرسمها 
باستخدام التكنولوجيا بدقة 

واتقان.
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تابع/الصف الحادي عرش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

المتتاليات 
والمتسلسالت

نادرًا ما يدرك المتسلسالت • 
الحسابية الهندسية مع وجود 

أخطاء متكررة.

المتسلسالت •  يحدد  أحياًنا 
مع  والهندسية  الحسابية 
الفينة  بين  أخطاء  وجود 

واألخرى.

يحسب الحد العام ومجموع • 
حدود المتسلسالت الحسابية 
والهندسية  والهندسية 
الالنهائية تطبيقات حياتية 

بنجاح في معظم الوقت.

يحسب الحد العام ومجموع • 
حدود المتسلسالت الحسابية 
والهندسية  والهندسية 
تطبيقات  ويحل  الالنهائية 

حياتية بدقة.

الرياضيات 
المالية

المصارف •  مفهوم  ــدرك  ي
اإلسالمية مع وجود أخطاء 

متكررة.

المصارف •  مفهوم  ــدرك  ي
اإلسالمية ويحسب التكلفة 
مع وجود أخطاء بين الفينة 

واألخرى.

والربح •  التكلفة  يحسب 
ــمــضــافــة   ــة ال ــم ــي ــق وال
والمصروفات وقيمة المرابحة 
على السلعه مع وجود بعض 

األخطاء.

والربح •  التكلفة  يحسب 
ــمــضــافــة  ــة ال ــم ــي ــق وال
والمصروفات وقيمة المرابحة 

على السلعه بدقة.

الهندسة 
والقياس

المتجهات

يجري جبريٍّا عمليات الجمع • 
المتجهات  على  والطرح 
ويضرب  الوحدة  ومتجه 
مع  حقيقي  بعدد  متجًها 
وال  متكررة،  أخطاء  وجود 
الضرب  إيجاد  يستطيع 
القياسي وال الضرب المتجهي  
لمتجهين وال حساب الزاوية 

بين متجهين.

أحياًنا يجري هندسيٍّا وجبريٍّا • 
عمليات الجمع والطرح على 
الوحدة  ومتجه  المتجهات 
ويضرب متجًها بعدد حقيقي 
ويوجد  أخطاء،  وجود  مع 
والضرب  القياسي  الضرب 
المتجهي لمتجهين مع وجود 
أخطاء بسيطة وال يستطيع 
إيجاد الزاوية بين متجهين.

مساحة •  يجد  مــا  احياًنا 
المثلث باستخدام المتجهات 

وبأخطاء.

وجبريٍّا •  هندسيٍّا  يجري 
والطرح  الجمع  عمليات 
ومتجه  المتجهات  على 
متجًها  ويضرب  الوحدة 
بعدد حقيقي ويوجد الضرب 
القياسي والضرب المتجهي 
الزاوية  لمتجهين ويحسب 
وجود  مع  متجهين  بين 

أخطاء بسيطة.
ــوازي •  يــجــد مــســاحــة مــت

األضالع والمثلث باستخدام 
المتجهات بأخطاء بسيطة. 

دائًما يجري هندسيٍّا وجبريٍّا • 
عمليات الجمع والطرح على 
الوحدة  ومتجه  المتجهات 
ويضرب متجًها بعدد حقيقي 
القياسي  الضرب  ويوجد 
والضرب المتجهي لمتجهين 
ويحسب الزاوية بين متجهين 

بدقة واتقان.
يجد مساحة متوازي األضالع • 

المنشور  وحجم  والمثلث 
باستخدام المتجهات بدقة.

هندسة الفضاء

معادلة •  بين  يميز  ما  نادًرا 
وال  والمستوى  المستقيم 
معادلة  إيجاد  من  يتمكن 
مستقيم ومستوى في الفضاء 
وكذلك المسافة بين نقطة 
و(مستوى/مستقيم) ومعادلة 

الكرة.
تحديد •  يستطيع  ما  نــادرًا 

المقاطع الرأسية واألفقية.

معادلة •  يوجد  ما  أحياًنا 
في  ومستوى  مستقيم 
بين  والمسافة  الفضاء 
و(مستوى/مستقيم)  نقطة 
وجود  مع  الكرة  ومعادلة 

أخطاء متكررة.
المقاطع •  يحدد  ما  أحياًنا 

للمجسمات  فقط  الرأسية 
مع وجود أخطاء متكررة.

المساقط •  يرسم  أحياًنا 
العمودية ال يستطيع توظيفها 
في  حياتية  تطبيقات  في 

الفضاء.

معادلة •  يوجد  ما  غالًبا 
في  ومستوى  مستقيم 
الفضاء والمسافة بين نقطة 
و(مستوى/مستقيم) ومعادلة 

الكرة ولكن بتردد.
المقاطع •  يحدد  ما  غالًبا 

الرأسية واألفقية للمجسمات 
مع وجود أخطاء.

العمودية •  المساقط  يرسم 
تطبيقات  في  ويوظفها 
حياتية في الفضاء مع وجود 

أخطاء.

مستقيم •  معادلة  يوجد 
الفضاء  ــي  ف ومــســتــوى 
نقطة  بــيــن  والــمــســافــة 
و(مستوى/مستقيم) ومعادلة 

الكرة بدقة.
الرأسية •  المقاطع  يحدد 

واألفقية للمجسمات بدقة.
العمودية •  المساقط  يرسم 

تطبيقات  في  ويوظفها 
بدقة  الفضاء  في  حياتية 

واتقان.
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تابع/الصف الحادي عرش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تحليل البيانات 
واإلحصاءات

التمثيالت 
البيانية 

واإلحصائية

يدرك مفهوم معامل االرتباط • 
بنجاح معظم الوقت ونادرًا 

ما يستطيع على حسابه.
المعيارية •  القيمة  يجد 

البيانات  من  لمجموعة 
متكررة  أخطاء  وجود  مع 
ايجاد معادلة  وال يستطيع 

االنحدار وخطأ التنبؤ.

يحسب معامل االرتباط مع • 
وجود أخطاء متكررة.

المعيارية •  القيمة  يجد 
لمجموعة من البيانات مع 

وجود أخطاء بسيطة.
يجد معادلة خط االنحدار • 

والخطأ في التنبؤ باستخدام 
التكنولوجيا مع وجود أخطاء.

معامل •  يحسب  ما  غالًبا 
ذلك،  في  وينجح  االرتباط 
ولكنه يستخدمه في اتخاذ 

القرارات بشكل جزئي.
القيمة •  يجد  ــا  م غــالــًبــا 

من  لمجموعة  المعيارية 
خصائص  ويعرف  البيانات 

المنحنى الطبيعي.
يجد معادلة خط االنحدار • 

والخطأ في التنبؤ باستخدام 
التكنولوجيا.

ــاط •  ــب يــجــد مــعــامــل االرت
اتخاذ  فــي  ويستخدمة 
التطبيقات  في  القرارات 

الحياتية.
القيمة •  ويطبق  يفسر 

مسائل  ويحل  المعيارية 
منحنى  باستخدام  حياتية 
بسرعة  الطبيعي  التوزيع 

ودقة.
يجد معادلة خط االنحدار • 

يدويٍّا  التنبؤ  في  والخطأ 
وباستخدام التكنولوجيا بدقة.

مبدأ العد

ال يميز بين مفهومي التباديل • 
اآللة  ويستخدم  والتوافيق 
قيمة  إيجاد  في  الحاسبة 
التباديل والتوافيق المعطاة.

العد •  مبدأ  يستخدم  أحياًنا 
والتباديل والتوافيق والشجرة 
عدد  إيجاد  في  البيانية 
لتجربة  الممكنة  الطرائق 
ما مع وجود أخطاء متكررة 
مسائل  حل  واليستطيع 

حياتية عليهما.

غالًبا ما يستخدم مبدأ العد • 
والتباديل والتوافيق والشجرة 
عدد  إيجاد  في  البيانية 
لتجربة  الممكنة  الطرائق 
ما مع وجود أخطاء بسيطة.

يحل مسائل باستخدام مبدأ • 
العد التباديل والتوافيق مع 

أخطاء بسيطة.

دائًما ما يستخدم مبدأ العد • 
والتباديل والتوافيق والشجرة 
عدد  إيجاد  في  البيانية 
لتجربة  الممكنة  الطرائق 

ما بسرعة ودقة.
يحل مسائل باستخدام مبدأ • 

والتوافيق  والتباديل  العد 
بدقة.

االحتماالت

نادرًا ما يميز بين االحتمال • 
النظري واالحتمال االختباري 
ايجاد  أو  ايجادهما  بدون 

متممتهما.

االحتمال •  بين  يميز  أحياًنا 
النظري واالحتمال االختباري 
يستطيع  وال  مــا  لحدث 

ايجادهما أو متممتهما.

غالًبا ما يميز بين االحتمال • 
النظري واالحتمال االختباري 
لحدث ما ويجدهما ويجد 
متممتهما بأخطاء بسيطة.

دائًما ما يميز بين االحتمال • 
النظري واالحتمال االختباري 
لحدث ما ويجدهما ويجد 

متممتهما بسرعة واتقان.

الــحــوادث •  احتمال  يجد 
المشروطة مع وجود أخطاء 

متكررة.

الــحــوادث •  احتمال  يجد 
المشروطة مع وجود أخطاء.

الــحــوادث •  احتمال  يجد 
المستقلة  لــمــشــروطــة 
االحتمال  ويجد  والمتنافية 
مسائل  ويحل  الهندسي 
نظرية  عــلــى  تطبيقية 
االحتماالت مع وجود أخطاء 

بسيطة.

الــحــوادث •  احتمال  يجد 
المستقلة  الــمــشــروطــة 
االحتمال  ويجد  والمتنافية 
مسائل  ويحل  الهندسي 
نظرية  عــلــى  تطبيقية 

االحتماالت بدقة.

يعتمد توزيع ”ذي الحدين“ • 
والوسط  التوقع  ويجد 
والوسيط مع وجود أخطاء 

متكررة.

”ذي •  توزيع  يعتمد  أحياًنا 
التوقع  ويجد  الحدين“ 
والوسط والوسيط واالنحراف 
وجود  مع  بتردد  المعياري 

أخطاء.
أحيانًا يستخدم مثلث باسكال • 

في تطبيقات االحتماالت مع 
وجود أخطاء.

يعتمد توزيع ”ذي الحدين“ • 
والوسط  التوقع  ويجد 
ــط واالنــحــراف  ــي ــوس وال
مسائل  ويحل  المعياري 
”ذي  توزيع  على  تطبيقية 
الحدين“ والتوزيع الطبيعي 

مع وجود أخطاء.
باسكال •  مثلث  يستخدم 

تطبيقات  في  بيز  ونظرية 
االحتماالت مع وجود أخطاء.

”ذي •  توزيع  يعتمد  دائًما 
التوقع  ويجد  الحدين“ 
والوسط والوسيط واالنحراف 
مسائل  ويحل  المعياري 
”ذي  توزيع  على  تطبيقية 
الحدين“ والتوزيع الطبيعي 

بدقة وسرعة.
باسكال •  مثلث  يستخدم 

تطبيقات  في  بيز  ونظرية 
االحتماالت بدقة.
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الصف الثاين عرش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األنماط والجبر 
والدوال

الدوال

نادًرا ما يحدد نهاية الدالة • 
البسيطة عند نقطة أو عند 
اتصالها ونقاط انفصالها على 
فترة جبريٍّا مع وجود أخطاء 

متكررة.
نادرًا ما يحل مسائل حياتية • 

على النهايات واالتصال.

الدالة •  نهاية  يحدد  أحياًنا 
البسيطة والمركبة واتصالها 
وانفصالها على نقطة وعلى 
مع  وهندسيٍّا  جبريٍّا  فترة 

وجود أخطاء متكررة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

النهايات واالتصال مع وجود 
أخطاء متكررة.

الدالة •  نهاية  يحدد  غالًبا 
البسيطة والمركبة واتصالها 
وانفصالها على نقطة وعلى 
مع  وهندسيٍّا  جبريٍّا  فترة 

وجود أخطاء بسيطة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

النهايات واالتصال وباستخدام  
مع وجود أخطاء بسيطة.

دائًما ما يحدد نهاية الدالة • 
البسيطة والمركبة واتصالها 
ونقاط انفصالها عند نقطة 
وعلى فترة جبريٍّا وهندسيٍّا 

بدقة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

النهايات واالتصال وباستخدام 
التكنولوجيا بسرعة ودقة.

الرياضيات 
المالية

المعامالت •  يجري  ما  نادرًا 
المصرفية.

بالمعامالت •  جزئيٍّا  يجري 
المصرفية.

يجري المعامالت المصرفية.• 
يجري المعامالت المصرفية • 

وتطبيقاتها الحياتية عليها.

المتعلقة •  القرارات  يتخذ 
بالدخل واالستثمار واإلنفاق 
والقروض المالية مع وجود 

أخطاء متكررة.

ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 
المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 
مع وجود أخطاء بين الفينة 

واألخرى.

ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 
المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 
معظم  ذلــك  في  وينجح 

الوقت.

ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 
المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 

وينجح في ذلك دائًما.

حساب 
التفاضل 
والتكامل

يجد معدالت تغير الدالة وال • 
بالمشتقة  ربطها  يستطيع 
مع  الــدوال  مشتقة  ويجد 

وجود أخطاء.
كثيرة •  الدوال  مشتقة  يجد 

الحدود مع وجود أخطاء.
ال يسطيع حل تطبيقات على • 

القيم القصوى.

الدالة •  تغير  معدالت  يجد 
ويجد  بالمشتقة  ويربطها 

مشتقة الدوال.
قواعد •  من  بعًضا  يبرهن 

االشتقاق باستخدام تعريف 
المشتقة مع وجود أخطاء.

يجد مشتقة الدوال بجميع • 
أخطاء  وجود  مع  أنواعها 

متكررة.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

أخطاء  وجود  مع  القصوى 
ويجد  بينهما  التمييز  دون 
بتردد  العليا  المشتقات 

وأخطاء.
يستخدم المشتقات لتطبيقها • 

وبوجود  عشوائي  بشكل 
اخطاء متكررة.

الدالة •  تغير  معدالت  يجد 
ويجد  بالمشتقة  ويربطها 
ويفسرها  الــدوال  مشتقة 
هندسيٍّا  جــزئــي  بشكل 
وفيزيائيٍّا مع أخطاء بسيطة.

قواعد •  من  بعًضا  يبرهن 
االشتقاق باستخدام تعريف 

المشتقة.
غالًبا ما يجد مشتقة الدوال • 

الحدودية والنسبية واألسية 
وجود  مع  واللوغاريتمية 

أخطاء بسيطة.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

أخطاء  وجود  مع  القصوى 
المشتقات  بسيطة.ويجد 

العليا.
يستخدم المشتقات في حل • 

وبوجود  عليها  تطبيقات 
اخطاء.

الدالة •  تغير  معدالت  يجد 
ويجد  بالمشتقة  ويربطها 
ويفسرها  الــدوال  مشتقة 

هندسيٍّا وفيزيائيٍّا بدقة.
االشتقاق •  قواعد  يبرهن 

باستخدام تعريف المشتقة.
يجد مشتقة الدوال بجميع • 

أنواعها.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

المشتقات  ويجد  القصوى 
العليا بدقة.

يستخدم المشتقات في حل • 
تطبيقات عليها بدقة.
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تابع/الصف الثاين عرش

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

تابع/حساب 
التفاضل 
والتكامل

التكامل •  يستكشف مفهوم 
وال يستطيع ربطه بالتفاضل.

للدوال •  التكامالت  يجد 
البسيطة بطريقة واحدة وال 
يستطيع توظيف التكامل في 

حل مسائل تطبيقية.

التكامل •  مفهوم  يستكشف 
ويربطه  عشوائية  بصورة 

بصعوبة بالتفاضل.
للدوال •  التكامالت  يجد 

يستطيع  وال  بطريقتين 
األساسية  النظرية  توظيف 
مسائل  حل  في  للتكامل 

عليها.

التكامل •  مفهوم  يستكشف 
ويربطه بالتفاضل بتردد.

للدوال •  التكامالت  يجد 
متعددة  بطرائق  المختلفة 
حل  في  التكامل  ويوظف 

مسائل بتردد وبأخطاء.

التكامل •  مفهوم  يستكشف 
ويربطه بالتفاضل دون تردد.

دائًما يجد التكامالت للدوال • 
متعددة  بطرائق  المختلفة 
األساسية  النظرية  ويوظف 
مسائل  لحل  التكامل  في 

عليها بسرعة ودقة.

الهندسة 
والقياس

القطوع 
المخروطية 

القطوع •  يصف  ما  نــادرًا 
المختلفة  المخروطية 
وال  هندسية  كمحالت 
بينها  التمييز  يستطيع 
ورسمها  عناصرها  وتحديد 

وكتابة معادالتها.

القطوع •  يصف  أحــيــاًنــا 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 

ولكن بأخطاء متكررة.

القطوع •  يصف  ما  غالًبا 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 
ويحل  معادالتها  ويكتب 
عليها  عملية  تطبيقات 

بأخطاء بسيطة.

القطوع •  يصف  ما  دائًما 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 
ويحل  معادالتها  ويكتب 
تطبيقات عملية عليها بدقة 

وسرعة.
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الصف الثاين عرش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

األنماط والجبر 
والدوال

الدوال

نادًرا ما يحدد نهاية الدالة • 
البسيطة عند نقطة أو عند 
اتصالها ونقاط انفصالها نقطة 
وعلى فترة جبريٍّا مع وجود 

أخطاء متكررة.
نادرًا ما يحل مسائل حياتية • 

على النهايات واالتصال.

الدالة •  نهاية  يحدد  أحياًنا 
البسيطة والمركبة عند نقطة 
أو عند ما ال نهاية واتصالها 
ونقاط انفصالها نقطة وعلى 
مع  وهندسيٍّا  جبريٍّا  فترة 

وجود أخطاء متكررة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

النهايات واالتصال مع وجود 
أخطاء متكررة.

الدالة •  نهاية  يحدد  غالًبا 
البسيطة والمركبة عند نقطة 
أو عند ما ال نهاية واتصالها 
ونقاط انفصالها نقطة وعلى 
فترة جبريٍّا وهندسيٍّا ويحدد 
المحاذيات الراسية واألفقية 

مع وجود أخطاء بسيطة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

النهايات واالتصال مع وجود 
أخطاء بسيطة.

الدالة  •  نهاية  يحدد  دائًما 
البسيطة والمركبة عند نقطة 
أو عند ما ال نهاية واتصالها 
ونقاط انفصالها عند نقطة 
وعلى فترة جبريٍّا وهندسيٍّا 
المحاذيات األفقية  ويحدد 

والرأسية والمائلة بدقة.
على •  حياتية  مسائل  يحل 

بسرعة  واالتصال  النهايات 
ودقة.

الرياضيات 
المالية

المعامالت •  يجري  ما  نادرًا 
المصرفية.

المتعلقة •  القرارات  يتخذ 
بالدخل واالستثمار واإلنفاق 
والقروض المالية مع وجود 

أخطاء متكررة.

بالمعامالت •  جزئيٍّا  يجري 
المصرفية.

ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 
المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 
مع وجود أخطاء بين الفينة 

واألخرى.

يجري المعامالت المصرفية.• 
ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 

المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 
معظم  ذلــك  في  وينجح 

الوقت.

يجري المعامالت المصرفية • 
عليها  الحياتية  وتطبيقاتها 

بدقة.
ــرارات •  ــق ال ويــبــرر  يتخذ 

المتعلقة بالدخل واالستثمار 
المالية  والقروض  واإلنفاق 

وينجح في ذلك دائًما.

حساب 
التفاضل 
والتكامل

يجد معدالت تغير الدالة وال • 
بالمشتقة  ربطها  يستطيع 
مع  الــدوال  مشتقة  ويجد 

وجود أخطاء.
كثيرة •  الدوال  مشتقة  يجد 

الحدود مع وجود أخطاء.
ال يسطيع حل تطبيقات على • 

والمعدالت  القصوى  القيم 
المرتبطة بالزمن.

نظرية •  تطبيق  يستطيع  ال 
القيم  ــة  ــري ــظ ون رول 

المتوسطة.

الدالة •  تغير  معدالت  يجد 
ويجد  بالمشتقة  ويربطها 

مشتقة الدوال.
قواعد •  من  بعًضا  يبرهن 

االشتقاق باستخدام تعريف 
المشتقة مع وجود أخطاء.

يجد مشتقة الدوال بجميع • 
أخطاء  وجود  مع  أنواعها 

متكررة.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

القصوى والمعدالت المرتبطة 
أخطاء  وجود  مع  بالزمن 

متكررة.
يطبق نظرية رول ونظرية • 

القيم المتوسطة بطريقة غير 
المشتقات  ويجد  صحيحة 

العليا مع وجود أخطاء.
يستخدم المشتقات في رسم • 

الدوال بطريقة غير دقيقة.

غالًبا ما يجد معدالت تغير • 
بالمشتقة  ويربطها  الدالة 
ـــدوال  ال مشتقة  ويــجــد 
ويفسرها هندسيٍّا وفيزيائيٍّا 

وأخطاء بسيطة.
قواعد •  من  بعًضا  يبرهن 

االشتقاق باستخدام تعريف 
المشتقة.

يجد مشتقة الدوال بجميع • 
أخطاء  وجود  مع  أنواعها 

بسيطة.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

القصوى والمعدالت المرتبطة 
أخطاء  وجود  مع  بالزمن 

بسيطة.
يطبق نظرية رول ونظرية • 

ويجد  المتوسطة  القيم 
المشتقات العليا.

يستخدم المشتقات في رسم • 
الدوال مع وجود أخطاء أثناء 

الرسم.

الدالة •  تغير  معدالت  يجد 
ويجد  بالمشتقة  ويربطها 
المختلفة  الــدوال  مشتقة 
 – النسبية   – (الحدودية 
 - اللوغاريتمية  المثلثية 
واألسية) ويفسرها هندسيٍّا 
وفيزيائيٍّا بدقة وبدون أخطاء.

االشتقاق •  قواعد  يبرهن 
باستخدام تعريف المشتقة.

يجد مشتقة الدوال بجميع • 
أنواعها ويحدد القيم القصوى 
وفترات  االنقالب  ونقاط 

التقعر.
القيم •  على  تطبيقات  يحل 

القصوى والمعدالت المرتبطة 
بالزمن.

يطبق نظرية رول ونظرية • 
ويجد  المتوسطة  القيم 

المشتقات العليا بدقة.
يستخدم المشتقات في رسم • 

الدوال بدقة.
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تابع/الصف الثاين عرش متقدم

المحورالمجال

المستوى (1): 
دون المستوى بكثير.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (1) يمكنه أن:

المستوى (2): 
دون المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (2) يمكنه أن:

المستوى (3): 
ضمن المستوى.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (3) يمكنه أن:

المستوى (4):
مستوى متقدم.

الطالب المشمول ضمن 
المستوى (4) يمكنه أن:

تابع/األنماط 
والجبر والدوال

حساب 
التفاضل 
والتكامل

نادرًا ما يستكشف مفهوم • 
التكامل وال يستطيع ربطه 

بالتفاضل.
للدوال •  التكامالت  يجد 

واحدة  بطريقة  البسيطة 
وال يستطيع توظيف النظرية 
في حل  للتكامل  األساسية 

مسائل تطبيقية.

التكامل •  مفهوم  يستكشف 
ويربطه بصعوبة بالتفاضل.

للدوال •  التكامالت  يجد 
بطريقتين وتوظيف النظرية 
حل  في  للتكامل  األساسية 
تشمل  تطبيقية  مسائل 
ويحل  والحجم  المساحة 
معادالت تفاضلية مع وجود 

أخطاء.

التكامل •  مفهوم  يستكشف 
ويربطه بالتفاضل بتردد.

للدوال •  التكامالت  يجد 
متعددة  بطرائق  المختلفة 
األساسية  النظرية  توظيف 
مسائل  حل  في  للتكامل 
المساحة  تشمل  تطبيقية 
معادالت  ويحل  والحجم 

تفاضلية بتردد.

مفهوم •  يستكشف  دائًما 
بالتفاضل  ويربطه  التكامل 

دون تردد.
للدوال •  التكامالت  يجد 

متعددة  بطرائق  المختلفة 
حل  في  التكامل  ويوظف 
تشمل  تطبيقية  مسائل 
ويحل  والحجم،  المساحة 

معادالت تفاضلية.

الهندسة 
والقياس

القطوع 
المخروطية 

القطوع •  يصف  ما  نــادرًا 
المختلفة  المخروطية 
وال  هندسية  كمحالت 
أو  بينها  التمييز  يستطيع 
تمييزها أو تحديد عناصرها 
أو رسمها أو يكتب معادالتها.

القطوع •  يصف  أحــيــاًنــا 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 
بشكل  معادالتها  ويكتب 
عشوائي وبأخطاء متكررة. 

القطوع •  يصف  ما  غالًبا 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 
ويحل  معادالتها  ويكتب 
عليها  عملية  تطبيقات 

بأخطاء بسيطة. 

القطوع •  يصف  ما  دائًما 
المختلفة  المخروطية 
كمحالت هندسية ويميزها 
ويرسمها  عناصرها  ويحدد 
ويحل  معادالتها  ويكتب 
تطبيقات عملية عليها بدقة 

وسرعة.
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الرياضيات
توصيات وموارد للتطبيق
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األداء  ومعايير  المحتوى،  معايير 
التوجيه  توفر  اإلطــار،  في  ــواردة  ال
القرار  لصناع  والمعرفة  ــاد  واإلرش
ترجمة  لكن  الرياضيات،  تعلّم  في 
ونواتج  األداء  لمعايير  المعلمين 
التعلم إلى ممارسات وإستراتيجيات 

وتبين  تحدد  التي  هي  تدريسية 
على  الرياضيات  تعلم  نواتج  أثر 
لتعلم  والمهارى  المعرفي  المستوى 

الطالب.
ويحتاج المعلمون العمل في بيئات 
في  واالستمرار  العمل،  تمكنهم 

عملية التطوير والعمل كمحترفين.
ويجب أن تتم عملية تعليم وتعلّم 
يرعى  أوسع  نطاق  في  الرياضيات 
بجودة  الرياضيات  تدريس  ويدعم 

عالية.

مامرسات مقرتحة للمعلم تسهم يف رفع مستوى تعلم الطلبة:
هذه بعض الممارسات واألسس المقترحة التى يمكن مراعاتها لتوجيه وإرشاد المعلمين، وهي تسهم في رفع 

مستوى تعلم الطلبة، وتوفير إدارة صفية جيدة لديهم:
عرف بنفسك للطلبة بإيجاز وذلك في أول لقاء، وأخبرهم باختصار شيئًا عن نفسك دون مغاالة أو مبالغة، . 1

واكتب اسمك على السبورة.
إعداد الدرس إعداًدا جيًدا: فالمعلم المتمكن أقدر على ضبط الصف وشد انتباه الطلبة وإثارة اهتمامهم . 2

واستقطاب تفكيرهم، ولكي تعد درسك جيًدا البد من االطالع - باإلضافة إلى الكتاب المقرر - على المراجع 
األصلية والتوسع في الموضوع، واستيعاب المادة، واختيار األمثلة والتشبيهات المناسبة، وكل ما يسهم في 

ربط المادة بالحياة، واختيار الوسائل التعليمية المناسبة التي تضفي على الدرس القوة والحيوية.
التحدث باللغة الفصحى المناسبة لمستوى الطلبة، واستخدام عبارات أو كلمات تراعي مستوى الطلبة دون . 3

اللجوء إلى استخدام لغة صعبة أو غير مالئمة لقدراتهم العقلية أو مستواهم العلمي.
التحقق من أن جميع الطلبة يسمعون بوضوح، ويمكن للمعلم أن يتأكد من ذلك بأن يطرح على أحد الطلبة . 4

البعيدين سؤاًال يعرف منه أن الجميع يسمعونه.
توزيع الزمن على أجزاء الدرس المختلفة؛ حتى ال ينتهي الدرس قبل فترة طويلة من نهاية الحصة.. 5
أشاعة روح المحبة والمودة واأللفة والوئام بينك وبين الطلبة، وهذا من شأنه إزالة التوتر والخوف العصبي . 6

النجاح  التي يُعلّمها، والمحبة أساس  واالنقباض العقلي؛ ألن حب المعلم يستدعي بالضرورة حب المادة 
والتوفيق في أي عمل.

الوقوف في مكان مناسب داخل الصف بحيث يراك جميع الطلبة، وحتى تستطيع أن ترى وتسمع كل ما . 7
يحدث في الصف.

عدم االنغماس في موضوع الدرس بحيث تنسى أنك تدرس طالبًا، اجعل الفواصل المنشطة تتخلل درسك؛ . 8
ألن العقل المجهد المتعب ال يستطيع التركيز، مما يعوق االنتباه ويحول دون الفهم.

لحظات . 9 لحظة من  أي  في  للسؤال  أنه معرض  منهم  واحد  كل  تشعر  بحيث  االنتباه  على  الطالب  تعويد 
الدرس، وبذلك يركز الطلبة تفكيرهم في الدرس ال في أمور خارجية.

عدم قبول اإلجابة النهائية من الطالب دون تبرير حيث يمكنك طرح أسئلة مثل: "لمإذا؟"، "كيف توصلت . 10
إلى ذلك"، أو "هل يمكنك أن تشرح لنا ما يدور في تفكيرك؟".

إجراء مراجعة تراكمية يومية للمهارات والمفاهيم الضرورية والمسبقة في بداية كل درس.. 11
عملية . 12 الرياضيات  بأن  الطالب  لدى  يتأكد  بحيث  الرياضية  المسائل  لحل  مختلفة  إستراتيجيات  استخدام 

منطقية هدفها فهم وليس حفظ الطريقة والوصول إلى إجابة واحدة صحيحة بطرائق مختلفة.
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تقديم تمثيالت متعددة مثل النماذج، الرسوم التوضيحية، خطوط األعداد، الجداول، الرسوم البيانية، وكذلك . 13
الرموز لألعمال الرياضية؛ لتدعم تصور المهارات والمفاهيم.

تكوين موقف صفي ذي لغة غنية يؤكد على المصطلحات والمفردات والتفسيرات والحلول.. 14
انتهاز جميع الفرص لتطوير الحس العددي من خالل طرح األسئلة، والتعليل، والتقدير، وإجراء العمليات . 15

الحسابية الذهنية، واألرقام المعادلة.
ترسيخ المحتوى الرياضي الذي تدرسه في سياقات تهدف من خاللها إلى ربط الرياضيات بالعالم الواقعي.. 16
تخصيص الدقائق الخمس األخيرة من كل درس إلجراء نوٍع من أنواع التقييم المرحلي، فعلى سبيل المثال . 17

يمكن إجراء تلخيٍص سريعٍ لما تم تعلمه لتقييم درجة تحقق الهدف المرجومن الدرس.
عدم البدء بأي عمل قبل أن يسود النظام تماًما في الصف، أي ال تبدأ في التدريس قبل أن يهدأ الجميع، . 18

وينتبه إليك الطلبة جميعهم، إذا دخلت الصف والفوضى سائدة، فال تَثُر وال تغضب، وإنما اتّخذ مكانًا مناسبًا 
بحيث ترى ويراك الطلبة جميعهم ثم تجّول بنظرك حتى تضمن أنهم قد أحسوا بدخولك.

التلميذ القيام بعمل ما، وبين عدم رغبته في أدائه، فالنوع األول من الطلبة . 19 التفريق بين عدم استطاعة 
يحتاج إلى التوجيه واإلرشاد والشرح والتوضيح، أّما النوع الثاني فهوالنوع المتمرد الذي يحتاج المعلم إلى 

تقديم النصح له وقد يحتاج معه إلى الترغيب والترهيب، أو الحزم أو العقاب إن لزم األمر.
حفظ أسماء الطلبة بأسرع ما يمكن؛ ألن ذلك أمر حيوي وضروري حتى ال تضطر إلى اإلشارة إلى المكان . 20

الذي يجلس فيه الطالب، وكل واحد يقول أنا، أنا، أنا حتى ولو كانت اإلشارة واضحة فهذه فرصة ذهبية 
للمشاغبة وإثارة الفوضى.

تخمين المشكالت والصعوبات التي يحتمل أن تواجهها أثناء التدريس عند إعداد الخطط الدرسية، فالحدس . 21
الجيد هو من السمات التي يجب أن يتحلى بها المعلم القدير.

انتقال النظر بين الطلبة يشعرهم بأنهم موضع اهتمامك وعطفك وعنايتك ورعايتك ومراقبتك.. 22
عدم ترك فترة فراغ أو فترة صمت طويلة تكون مرتًعا خصبًا للشغب وإثارة الفوضى.. 23
إثارة انتباه الطلبة وترغيبهم في الدرس، والسعي إلى استقطاب اهتمامهم، وذلك بجعلهم المحور الذي تدور . 24

حوله العملية التربوية.
إحضار جميع مستلزماتك من وسائل وأدوات وأقالم حتى ال تضطر إلى إرسال طالب أو أكثر للخروج من . 25

الصف ليحضروا لك ما تريد، فتفّوت عليهم سماع الدرس، أو أنك تنتظر عودتهم فتترك مجاًال للفوضى.
العدل في التعامل مع الطلبة، وعدم التفريق بينهم، فالعدل في المعاملة أساس التقارب بينك وبين الطلبة . 26

حتى ال تثير سخط بعض الطلبة وتذمرهم، مما يؤدي إلى انفعالهم وعقوقهم وحقدهم.
اكتساب ثقة الطلبة، وذلك بالتحدث إليهم ونصحهم خارج الصف؛ ألن النصيحة مهما كانت وممن كانت ال . 27

بد أن تتم انفراديٍّا، فالنصح العلني نوع من التوبيخ والعقاب والتقريع.
الكتابة على السبورة بزاوية تمكنك من رؤية الصف أو جانب منه على األقل؛ حتى يشعر . 28 أثناء  الوقوف 

الطلبة أنهم تحت المالحظة، أما إذا أعطيتهم ظهرك لمدة طويلة أو أطلت االلتفات إلى السبورة، فإن ذلك 
مدعاة للفوضى.

التنويع في طرائق العرض ألبعاد الرتابة والسأم والملل من نفوس الطلبة.. 29
المعارف . 30 استيعاب  على  الطالب  وتساعد  تسّهل  ألنها  والتعليم؛  التعلّم  في  التكنولوجيا  بتطبيق  االهتمام 

واكتساب المهارات، وتقرّب المجرد إلى المحسوس، وتساهم في تطوير كفاياتك وكفايات طالبك في فهم 
االقتصاد المعرفي ومهارات القرن 21.
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البحث عن مصادر تعلم في الشبكة العنكبوتية حول طرائق التدريس، والبرامج التعليمية المحوسبة، وأدوات . 31
التقييم، ومهارات التفكير، واإلبداع ونماذج الدروس واألنشطة الصفية، وأي مصادر أخرى تساعد على النهوض 

بعملية التعليم والتعلم.

دليل املعلم:
والتعلم  التعليم  عملية  لتنفيذ  للمعلمين  الدرسية  والخطط  الواضحة،  واألمثلة  التعليمات،  يوفر  المعلم  دليل 
في الفصول الدراسية، ويستخدمها المعلم في تنفيذ المعايير؛ ألنها توفر مفاتيح إلطالق معنى المعايير وكيفية 

تنفيذها.
...إلخ، ويتم  ويتم تسيلم المعلم الوثيقة الكاملة للمعايير التي تحتوي نتاجات تعلم الطالب، ومعايير األداء، 
توجيههم إلى كيفية تنفيذها في الفصول الدراسية من خالل دليل المعلم، حيث أن المعلم مع دليل يساعده 
اليومية، باإلضافة إلى أن دليل  التدريس  المعايير في ممارسة  يستطيع أن يعرف من أين يبدأ، وكيف يدمج 

المعلم:
الدرس •  المعايير على أساس يومي ودمجها في خطط  تنفيذ  أفكاًرا محددة واقتراحات حول كيفية  يقدم 

واألنشطة والتقييمات، ومما يساعد على تحديد ما إذا كان الطالب يتقبلون المعايير، ويوضح آلية تقييم 
كمية اكتساب الطالب من معارف ومهارات تحويها المعايير.

يوفر إجابات عن األسئلة التي تطرح حول كيفية تطبيق المعايير بشكل واضح وموجز ومنظم، بحيث يمكن • 
المعلمين من استخدامها بسهولة كموارد للتطبيق.

وباإلضافة إىل ذلك فإن دليل املعلم:
يقدم للمعلمين عينة من الخطط الدرسية المستندة إلى المعايير، وكذلك أنشطة وتقييمات، والمعلم يختار . 1

منها ويستخدمها كأمثلة في ابتكار أفكار للتطبيق.
يتضمن وصًفا ألنواع مختلفة من التقييمات لقياس تحصيل الطالب ومدى تقدمهم.. 2
يقترح األساليب العالجية التي تمكن المدرسين من استخدامها عندما يواجه الطالب صعوبات في استيعاب . 3

المعارف والمهارات التي تشير إليها المعايير.
يذكر المعلمين بالمصادر والموارد األخرى التي يمكن أن يعتمد عليها في اإلجابة عن التساؤالت إن كان . 4

لديهم تساؤالت عن كيفية تنفيذ المعايير.
يتضمن دليل المعلم توجيهات وأنشطة إثرائية تساعد المعلم على إنتاج وتصميم أنشطة مشابهة تناسب . 5

جميع مستويات الطلبة وتساعدهم على اإلبداع واالبتكار.
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مناذج مقرتحة لتخطيط دريس:

إلى  يحتاج  الفعال  التدريس  إن 
تخطيط دقيق مسبق لكافة مجريات 
ويشمل  التعلم،   – التعليم  عملية 
التعلم  لنواتج  واضًحا  تحديًدا  ذلك 
ولألساليب  المعايير،  من  المنبثقة 

كل  وأدوار  التدريسية،  واألنشطة 
إلى  إضافة  والمتعلم،  المعلم  من 
أساليب التقويم المناسبة، بل يتعدى 
للدرس  التخطيط  عند   – ذلك  األمر 
اليومى - إلى توقع الصعوبات التى 

الحلول  ووضع  الطلبة  يواجهها  قد 
للتغلب  البديلة  المناسبة واألنشطة 

على تلك الصعوبات.
لتخطيط  مقترحة  نماذج  وهــذه 

الدروس لالسترشاد بها.

منوذج تخطيط الدروس رقم (1)
المادة: الرياضيات

الصف: الرابع

حل المسائل: اختبار العملية المناسبةموضوع الدرس

المالحظاتالحصةالشعبةالتاريخاليوم

الكسور– األعداد الكسرية – الكسور المركبة - جمع الكسور– طرح الكسورالمفردات والمفاهيم 

أوًال:  حّفز: مناقشة الطلبة في إستراتيجيات حل المسألة من خالل قراءة المسألة بتمعن، ومن ثم تحديد المعطيات 
والمطلوب، واختيار إستراتيجية الحل (5 دقائق).

ثانيا: تََعرَّف مهارات الطلبة في حل المسائل.
جدول دليل التوقع يهدف تعرّف خبرات المتعلمين حول حل المسائل. (5 دقائق).

(يفضل أن يكون إلكرتونًيا وقابًال للحفظ؛ ليعود له املتعلمون يف نهاية الدرس).

ال أوافقأوافقالبند

اقرأ المسألة بتأٍن، وكذلك أي جدول أو بيانات تساعدني على الحل.

أستطيع أن أصوغ المسألة بطريقتي الخاصة.

أستطيع أن أفهم المعلومات المعطاة.

أستطيع أن أفهم السؤال الذي يجب اإلجابة عنه.

أختار الخطة األنسب لحل المسألة.

أقدر اإلجابة.

أعمل وفق خطة منهجية وأعرض حلي بطريقة منظمة.
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ثالثًا: درِّس:

الموارد والمصادرالبعد الزمنياألنشطة التقويميةاألنشطة التعليمية التعلميةالنواتج التعليميةالمعيار

الجمع  عمليتي  يجري 
الكسور  على  والطرح 
ــات  ــام ــق ــم ال ذات 
يكون  أو  الــمــوحــدة 
من  المقامين  ــد  أح
ــات اآلخـــر  ــف ــاع ــض م
حياتية  مسائل  ويحل 

تتضمنها.

حياتية  مسائل  يحل 
وطــرح  جمع  تتضمن 
مقامات  ذات  كــســور 
أحد  يكون  أو  موحدة 
من  فيها  الــمــقــامــيــن 

مضاعفات المقام اآلخر.

طرح األسئلة الشفوية على الطلبة فيما • 
يتعلق بأهم الرياضات المحببة لديهم.

التعاوني •  العمل  إستراتيجية  توظيف 
وخطوات حل المسألة (افهم، خطط، 
السؤال  حل  في  تحقق)  راجع،  حل، 

التالي:
يمضي محمد وقًتا كل يوم في ممارسة 
حيث  الرياضة،  من  مختلفين  نوعين 
رياضة  ممارسة  في  ساعة  يمضي  
المشي، ويمضي  ساعة في ممارسة 

رياضة رفع األثقال.
في  محمد  يستغرقه  الذي  الوقت  كم 

ممارسة الرياضتين مًعا؟
عرض •  في  البوستر  جلسة  استخدام 

إجابات المجموعات ومناقشتها.

نشاط تقويمي جماعي: • 
من  متر  مريم   مــع 
و الــلــون،  أبيض  شريط 

 متر من شريط أحمر 
اللون.

الشريط  طول  يزيد  بكم 
الشريط  ــن  ع ــض  ــي األب

األحمر؟

20 دقيقة

الشرائح •  عــرض 
البصرية.

أوراق عمل.• 
ــوح •  ــل ــاز ال ــه ج

اإللكتروني.
الحاسوب.• 

رابًعا: طبّق: (15 دقيقة)

اإلثراء والتوسع:
نشاط تقويمي فردي:• 

صنعت مريم مزيًجا من عصير البرتقال والجزر، حيث استخدمت 
كوب من عصير البرتقال، كوب من عصير الجزر.
بكم تزيد كمية عصير البرتقال عن عصير الجزر؟

نشاط إثرائي:• 
أما  متر،  األولى   نبتته  طول  يبلغ  نبتات،  ثالث  سعيد  لدى 
النبتة الثانية فطولها  متر، إذا كان طول نبتته الثالثة يزيد عن 

مجموع النبتتين بـ  متر.
فكم يبلغ طول النبتة الثالثة؟

نشاط مبسط:• 
قرأت فاطمة  كتاب، ثم في الغد قرأت  من الكتاب نفسه، 

ما جزء الكتاب الذي قرأته فاطمة؟

مستويات األداء الفردية
مستوى متقدم (4)، ضمن المستوى (3)، دون المستوى (2)، دون المستوى بكثير (1) 

النشاطمستوى األداء

4
المناسبة  العملية  المتوفرة الختيار  المعلومات  بناء على  يتخذ قرارًا صائًبا 

لحل المسائل، ويجري العمليات الحسابية بدقة وثقة ودون تردد.

3
المسائل،  لحل  المناسبة  العملية  باختيار  يتعلق  فيما  معقوًال  قرارًا  يتخذ 

ويجري العمليات الحسابية مع بعض األخطاء البسيطة.

2
المسائل،  لحل  المناسبة  العملية  اختيار  في  األخطاء  من  العديد  يرتكب 

ويجري العمليات الحسابية مع وجود أخطاء متكررة.

1
يختار العملية الحسابية بصورة عشوائية لحل المسائل، ويجري العمليات 

الحسابية مع وجود أخطاء متكررة

خامسا: قّوم:

ربط وتكامل مع 
المواد:

التربية والوطنية

غلق الحصة :
تناولها  تم  التي  للمفاهيم  سريعة  مراجعة  خالل  من 
التسلسلي  والبناء  المناسبة  العملية  واختيار  الدرس  في 

للخطوات المتبعة لحل المسائل. الواجب المنزلي:

وأشياء  القديمة  النقدية  والعمالت  الطوابع  أحمد جمع  يهوى 
النقدية  العمالت  أما  الطوابع  من مجموعته،  تمثل  أخرى، 
فتمثل  من مجموعته، ما الجزء الكسري من مجموعته الذي 

يمثل الطوابع والعمالت النقدية مًعا؟
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منوذج تخطيط الدروس رقم (2)
المادة: الرياضيات

الصف: السادس

حل المسائل: اختبار العملية المناسبةموضوع الدرس

المالحظاتالحصةالشعبةالتاريخاليوم

العدد الكلي – الكسور العشرية – ضرب الكسور العشرية – قسمة الكسور العشريةالمفردات والمفاهيم

أوال:  حّفز: يطلب من كل مجموعة تمثيل الكسور العشرية في شبكة العشرات (يمكن تنفيذ النشاط على جهاز 
اآلي باد إذا توفرت البرمجية من قبل الشركة). (5 دقائق).

ثانيا: تََعرَّف الخبرات السابقة:
منظم (أ.أ.ك.ت.أ) تعرّف خبرات المتعلمين حول ضرب وقسمة الكسور العشرية مع الربط بمؤشرات أداء الدرس 

الجديد. (5 دقائق).
(يفضل أن يكون إلكرتونًيا وقابًال للحفظ ليعود له املتعلمون يف نهاية الدرس)

أ (أستخدم)ت (تعلمت)ك (كيف أتعلم)أ (أريد أن أعرف)أ (أعرف)

(التمهيد، التعلم السابق، 
التهيئة الحافزة)

(إستراتيجيات التدريس)(األهداف، النواتج التعليمية)
(ما حققه الطالب من نواتج 

تعليمية)
(أوظف المعرفة الجديدة)
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ثالثًا: درِّس:

الموارد والمصادرالبعد الزمنياألنشطة التقويميةاألنشطة التعليمية التعلميةالنواتج التعليميةالمعيار

الكسر  ويقسم  يضرب 
مضاعفات  بـ  العشري 
عمليتي  ويجري   10
على  والقسمة  الضرب 
العشرية،  الــكــســور 
ــجــهــا،  ــوات ـــقـــدر ن وي
ويــوظــفــهــا فــي حل 

مسائل حياتية.

ناتج قسمة كسوٍر  يوجد 
كسور  عــلــى  عــشــريــة 
كلية،  وأعـــداد  عشرية 
كلية على  أعداد  وقسمة 

كسور عشرية.

استخدام شبكة العشرات في توضيح أن • 
القسمة على كسر عشري مثل القسمة 
على عدد كلي، عندما نقسم على كسر 
عشري نقسم المقسوم إلى مجموعات 

لها القياس نفسه.
قسمة  ناتج  يمثل  المجاور  النموذج 

. .1 5 0 5'

من  الحجم  متساوية  مجموعات  يوجد 

. .1 5 0 5 3' = 0.5 في العدد 1.5 أي أن 
1 2

3

توظيف إستراتيجية العمل التعاوني:• 
إليجاد  العشرات  شبكة  استخدام  في 

. .4 2 0 6' ناتج: 
❶ لون العدد األول.

مجموعات،  إلى  األول  العدد  ❷  قسم 
مساوللعدد  حجم  مجموعة  ولكل 

الثاني.
❸  صف عدد المجموعات في الشبكة.

استخدام  دون  التالي  المثال  مناقشة 
وذلك   . .5 551 1 3' العشرات  شبكة 
بضرب كٍل من المقسوم والمقسوم عليه 
عليه  المقسوم  لتحويل   10 العدد  في 

إلى عدد كلي.

ــة •  ــل ــئ ــف األس ــي ــوظ ت
والتمارين المتضمنة في 
برمجيات التعلم الذكي 

رقم.......
نشاط تقويمي جماعي: • 

اقسم:
. .

. .

. .

. .

2 4 0 3

0 402 0 2

144 18 5 4

98 6 2 9

'

'

'

'

❶

❷

❸

❹

20 دقيقة

برمجيات التعلم • 
الذكي.

بنك األسئلة.• 
عرض بوربوينت.• 
أوراق عمل.• 
شبكة العشرات.• 
جهاز اآلي باد.• 
الحاسوب.• 

رابًعا: طبّق: (15 دقيقة)

اإلثراء والتوسع:
نشاط تقويمي فردي:• 

. .4 6 0 2' استخدم شبكة العشرات في إيجاد: 

. .296 1 6 3'❶ .20 8 8'❷ اقسم: 
نشاط إثرائي:• 

ناتج  يكون  بحيث  العشرية  الكسور  لقسمة  مسألتين  ❶  اكتب 
.20 القسمة فيهما هونفسه ناتج قسمة 2.5'

شراء  يستطيعون  المدن  إحدى  سكان  كان   1930 عام  ❷  في 
السكر  100kg من  أو  2.50 درهم  بمبلغ  الشمع  10kg من 

بالنسبة  تكلفة  أقل  العنصرين  من  أّي  درهًما.   12.50 بمبلغ 
إلى الكيلوجرام الواحد؟

نشاط مبسط:• 
ــارة  ــعــب ال لتجعل  ــج  ــات ن ــكــل  ل ــة  ــعــشــري ال الــنــقــطــة  ضــع 
ـــا:  ـــرورًي ض ذلـــك  كـــان  إذا  ـــارا  ـــف أص أضـــف  صــحــيــحــة، 

. .9 483 8 7 109' =❶ ❷ . .2 75 1 25 22' =

مستويات األداء الفردية
مستوى متقدم (4)، ضمن المستوى (3)، دون المستوى (2)، دون المستوى بكثير (1)

النشاطمستوى األداء

4
يوجد ناتج قسمة كسوٍر عشرية على كسور عشرية وأعداد كلية، وقسمة 

أعداد كلية على كسور عشرية بدقة وثقة ودائًما ما ينجح في ذلك.

3

يوجد ناتج قسمة كسوٍر عشرية على كسور عشرية وأعداد كلية، وقسمة 
أعداد كلية على كسور عشرية مع بعض األخطاء البسيطة وغالًبا ما ينجح 

في ذلك.

2
يرتكب العديد من األخطاء في إيجاد ناتج قسمة كسوٍر عشرية على كسور 

عشرية وأعداد كلية، قسمة أعداد كلية على كسور عشرية.

1

كسور  على  عشرية  كسوٍر  قسمة  ناتج  إيجاد  في  متكررة  أخطاء  يرتكب 
عشرية وأعداد كلية، وقسمة أعداد كلية على كسور عشرية ونادرًا ما ينجح 

في ذلك.
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خامًسا: قّوم:

ربط وتكامل مع 
المواد:

االقتصاد، الجغرافيا، الفيزياء

غلق الحصة:
من خالل مراجعة سريعة للمفاهيم التي تم تناولها في 

الدرس والخطوات المتبعة إليجاد ناتج القسمة.
الواجب المنزلي:

اقسم:

. .8 1 0 09'❶ ❷ . .0 8449 0 71'

منوذج تخطيط الدروس رقم (3)
المادة: الرياضيات

الصف: الحادي عشر

حل المسائل: اختبار العملية المناسبةموضوع الدرس

المالحظاتالحصةالشعبةالتاريخاليوم

الدوال الخطية، الدوال التربيعية، دالة قيمة المطلقالمفردات والمفاهيم

أوًال:  حّفز: يقسم الطالب إلى مجموعات، ويوزع على كل مجموعة بطاقات مكتوب عليها بعض الدوال الحقيقية، 
ويطلب من كل مجموعة تمثيلها بيانيٍّا ثم عرضها على طالب الصف (يمكن تنفيذ النشاط على جهاز اآلي باد 

أو أي موقع إلكتروني). (5 دقائق).
ثانيا: تََعرَّف الخبرات السابقة:

منظم (أ.أ.ك.ت.أ) تعرّف خبرات المتعلمين حول التمثيل البياني لدالة متفرعة القاعدة مع الربط بمؤشرات أداء 
الدرس الجديد. (5 دقائق).

(يفضل أن يكون إلكرتونًيا وقابًال للحفظ ليعود له املتعلمون يف نهاية الدرس)

أ (أستخدم)ت (تعلمت)ك (كيف أتعلم)أ (أريد أن أعرف)أ (أعرف)

(التمهيد، التعلم السابق، 
التهيئة الحافزة)

(إستراتيجيات التدريس)(األهداف، النواتج التعليمية)
(ما حققه الطالب من نواتج 

تعليمية)
(أوظف المعرفة الجديدة)
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ثالثًا: درِّس:

الموارد والمصادرالبعد الزمنياألنشطة التقويميةاألنشطة التعليمية التعلميةالنواتج التعليميةالمعيار

ويرسم  ويقارن  يعرف 
ــخــاصــة  الـــــــدوال ال
صحيحة،  (مطلقة، 
ــــدوال  مــتــفــرعــة) وال
المثلثية والدوال األسية 

واللوغاريتمية.

المتفرعة  الــدوال  يمثل 
بيانيٍّا.

يتم عرض مثال على رسم دالة متفرعة 
القاعدة كما يلي:

g x
x x

x x

3 4 0

2 0 41

# #

#
=

+ -

-
^ h (

توظيف العمل الجماعي في رسم بيان 
الدالة:

g x
x x

x x

1 0

2 0

2

2

#
=

-

-
^ h (

 f x x=^ h المطلق  قيمة  دالة  تعريف 
مجموعة  مجالها  حقيقية  دالة  وهي 
رسمها  ولتسهيل  الحقيقية،  ــداد  األع
القاعدة  متفرعة  كدالة  الدالة  نكتب 
المطلقة  الدالة  تعريف  إعادة  ويمكن 

كما يلي:

f x
x x

x x

0

01

$
=
-

^ h (

ثم يترك للمجموعات تمثيل الدالة بيانيٍّا

x x

x x
f x

1 1

3 12 1

$

#

-

-
=^ h (

نشاط تقويمي جماعي:
ارسم بيان الدالة:

f x
x x

x x

2 1

3 1

2

1

# #
=

-

-
^ h (

ارسم بيان الدالة:

f x x 2= -^ h

يمكن للطلبة التحقق من 
باستخدام  الرسم  صحة 

برنامج اآليباد:
.(FluidMath 2014)

20 دقيقة

عرض بوربوينت.• 
أوراق عمل.• 
جهاز اآلي باد.• 
الحاسوب.• 

رابًعا: طبّق: (15 دقيقة)

نشاط إثرائي:• 
ارسم بيان الدالة:

f x
x

x x

x

2 3

3 3

1

$

#
=

-

-
^ h )

نشاط مبسط:• 
ارسم بيان الدالة:

f x
x

x

x 1

5 1

2

1

$
=^ h (

مستويات األداء الفردية
مستوى متقدم (4)، ضمن المستوى (3)، دون المستوى (2)، دون المستوى بكثير (1)

النشاطمستوى األداء

4
وثقة  بدقة  المطلق  قيمة  دالة  المتضمنة  القاعدة  المتفرعة  الدوال  يرسم 

ودون تردد.

3
وجود  مع  المطلق  قيمة  دالة  المتضمنة  القاعدة  المتفرعة  الدوال  يرسم 

أخطاء بسيطة.

2
يرسم الدوال المتفرعة القاعدة (الدوال الثابتة، الدوال الخطية، التربيعية) 

مع وجود أخطاء بسيطة.

1
يرسم الدوال المتفرعة القاعدة (الدوال الثابتة، والدوال الخطية والتربيعية) 

مع وجود أخطاء متكررة.

خامًسا: قّوم:

ربط وتكامل مع 
المواد:

الربط بمادة الفيزياء (دالة مسافة متفرعة القاعدة)
غلق الحصة:

من خالل مراجعة سريعة للمفاهيم التي تم تناولها في 
القاعدة،  دالة متفرعة  لرسم  المتبعة  والخطوات  الدرس 

ودالة قيمة المطلق. fالواجب المنزلي: x x2 1= -^ h ارسم بيان الدالة: 
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إطار التقييم املستمر للتعلم:
ويعطي  بها،  الوفاء  يتم  التعليم  أهداف  كانت  إذا  ما  يحدد  أنه  كما  التعليم،  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  التقييم 
صورة واضحة حول نتائج الطالب ومدى التقدم في مهاراتهم ومستوى تحصيلهم، ويؤثر في تحديد االحتياجات 

التعليمية، واتخاذ القرارات، وتطوير إستراتيجيات التعليم والمناهج الدراسية.
باإلضافة إلى ذلك فهو يجعلنا نجيب عن هذه األسئلة المحورية:

هل الطالب لديهم الخلفية المعرفية والمهارية الكافية الالزمة حول التعلم الجديد؟. 1
هل نحن نفكر ونتأمل فيما نحن عليه في التدريس؟. 2
هل الطالب يتعلمون المفترض أن يتعلموه؟. 3
هل هناك طريقة أخرى لتدريس هذا الموضوع بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز التعلم األفضل؟ حيث معرفة . 4

كيفية تقييم الطالب من أجل تحسين التعليم هو واحد من العناصر األساسية لتحقيق التدريس الفّعال.

ــن األهـــداف  ــاك الــعــديــد م ــن وه
على  واعتماًدا  للتقييم،  المختلفة 
التشخيصي  التقييم  نستخدم  ذلك 

والتكويني والختامي.
يعرض النموذج التالي إطاًرا للتفكير 
في  المستمر  التقييم  مفهوم  في 

ويبين  الدراسية،  الصفوف  مختلف 
المستمر  التقييم  بين  العالقة 
والمعايير، كون األول ينبع من الثاني، 
حد  على  والطالب  المعلم  ويشمل 
العملية  لتطوير  ويُستخدم  سواء، 
إثراء  وبالتالي  التعلمية،  التعليمية 

المعلم  وذلك إلدراك  التعلم  عملية 
والطالب وولي األمر مدى التقدم في 
تعلم المعارف، واكتساب المهارات، 
التي  والمهارات  المعارف  وتحديد 

أخفق فيها الطالب.

التفهم العميق 
للمعايير ونواتج 

التعلم
إجراء التقييم 

التشخيصي

القيام بأنشطة التقييم 
التكويني

استخدام النتائج لوضع 
الخطط التدريسية 
وتكييف التدريس

تسجيل التقدم في 
تعلم الطالب

إبالغ الطالب بالنتائج 
وتوفير المالحظات 

والتعليمات

إبالغ أولياء األمور 
بنتائج أبنائهم

مواصلة التقييم 
واإلثراء

التقييم إلطار التعلم
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خطوة (1): الفهم العميق للمعايير ونواتج التعلم: يركز التقييم المستمر على قياس المعارف التي يعرفها ويفهمها 
للمعلم  أنه ال يمكن  الحال يعني  التي يكتسبها ويستطيع توظيفها في حياته، وهذا بطبيعة  الطالب، والمهارات 
ببساطة تجاهل المعايير الستكمال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، بل عليه الغوص عميًقا في األمر لضمان فهم 
وإتقان الطالب للمحتوى الدراسي بشكل دقيق وسليم وفّعال. ومن أجل ذلك على المعلم دراسة المعايير دراسة 
متعمقة لتعرّفها وفهمها؛ لتصبح مألوفة لديه، ومن ثم اكتساب فهم عميق للمهارات والكفاءات المتوقع من كل 
طالب اكتسابها وإتقانها. ويمكن لمثل هذا الفهم العميق أن يمّكن المعلم من تطوير واستخدام مختلف طرائق 

التقييم وأدواته لقياس مدى إتقان الطالب لمثل هذه المهارات المطلوبة.

خطوة (2): إجراء التقييم التشخيصي: يلجأ المعلم إلجراء التقييمات التشخيصية قبل البدء بالتدريس؛ بهدف الوقوف 
على المحتوى المعرفي الذي تعلمه كل طالب، والمهارات التي اكتسبها. وتساعد مثل هذه التقييمات المعلم على 
تطوير أساليب تدريسه؛ لتناسب قدرات طالبه واحتياجاتهم، وتساعده كذلك في تصميم أنشطة تعليمية تعلمية، 

وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وفي اكتشاف المواهب الكامنة عند طالبه لتنميتها ومعالجة نقاط الضعف.

دوري  بشكل  التكويني  التقييم  بأنشطة  القيام  على  المعلم  يعمل  التكويني:  التقييم  بأنشطة  القيام   :(3) خطوة 
ومنتظم معتمًدا على معايير األداء المتوفرة لديه طوال الدرس؛ بهدف تعرّف مدى تقدم أداء طالبه وفهمهم. وال 
تحتاج مثل هذه األنشطة التقييمية إلى درجات أو عالمات معينة، ولكنها تُستخدم من قبل المعلم لتقييم تقدم 
أداء طالبه، وتتبع مدى إتقانهم للمحتوى الدراسي مع مرور الوقت. وتكشف أنشطة التقييم التكويني عن مدى فهم 
الطالب للدرس، وتعمل على توجيه المعلم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التدريسية في المستقبل.

خطوة (4): استخدام النتائج لوضع الخطط التدريسية وتطوير التدريس: يوظف المعلم المعلومات عن مدى تقدم 
وأساليب  تطوير طرائق  في  األداء  معاير  على  المعتمد  التكويني  التقييم  في  تحديدها  تم  التي  الطالب  مستوى 
تدريسه لتناسب احتياجات طالبه وقدراتهم، وبالتالي فإن العالقة بين إجراء أنشطة التقييم واستخدام النتائج لوضع 
الخطط الدرسية هي عبارة عن حلقة مستمرة يتعين على المعلم من خاللها تحديد االحتياجات التعليمية لطالبه، 
ووضع خطة شاملة األهداف، وتصميم األنشطة التعليمية المالئمة، ويستخدم فيها الوسائل المعينة والتكنولوجيا، 
ويتبني اإلستراتيجيات التعليمية الحديثة التي تأخذ باالعتبار مهارات القرن 21 التي تلبي احتياجات الطالب، وتسهل 

حصولهم على تجربة تعليمية حديثة فّعالة.

خطوة (5): تسجيل التقدم في تعلم الطالب: يمكن للمعلم تبني مختلف الطرائق واألساليب لمتابعة تقدم طالبه 
األداء، وهي  والمعتمدة على معايير  المستمر  التقويم  أدوات  المختلفة مستخدًما  التقييمات  إجراء  وأدائهم عبر 
التقدم  المعلم من متابعة  تُمّكن  لها درجات، وإنما يمكن قياسها بطرائق شتى  ليست بحاجة دائما أن تخصص 
الُمحرز، وسير التعلم مع مرور الوقت. في التقييم المستمر وعلى سبيل المثال يُجرى تسجيل الدرجات في وقت 
مناسب وبشكل متناسق، ويُجرى عليها التحليالت والتمثيالت البيانية؛ لتتكون لدى المعلم صورة صحيحة واضحة 

ودقيقة لتقدم أداء طالبه طوال الوقت.

خطوة (6): إبالغ الطالب بالنتائج وتوفير المالحظات والتعليقات: يعمل التقييم المستمر المعتمد على معاير األداء 
على تمكين الطالب من التقويم الذاتي ألدائهم ومدى استيعابهم لمختلف الموضوعات. وبعد أن يتم تقييم أداء 
الطالب وقياس مستوى فهمهم، يلجأ المعلم للتغذية الراجعة الفورية للوقوف على األمور التي على الطالب العمل 

عليها لرفع مستوى فهمهم، وهذا األمر يساهم في تمكينهم وجعلهم مسؤولين عن تعلمهم وتقدمهم.
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خطوة (7): إبالغ أولياء األمور بنتائج أبنائهم وأدائهم الدراسي: ويمكن للمعلم التواصل الفّعال مع أولياء األمور 
كونه يعرف أداء طالبه، ويحتفظ بسجالت األداء لكل طالب منهم، حيث يساهم في تقديم النصح واإلرشاد إليهم 

لمساعدتهم في توجيه تعلم أبنائهم.

خطوة (8): مواصلة التقييم واإلثراء: تعتبر معرفة المعلم بمدى تقدم طالبه ومستوى فهمهم ومواطن ضعفهم 
أحد أهم األسباب التي تتطلب إجراء تقييم مستمر للطالب، وذلك ألنه عندما يقف المعلم على طبيعة أداء طالبه، 
مع  التعامل  كيفية  معرفة  وبالتالي  التدريسية،  أساليبه  لتطوير  يحتاجها  التي  الكافية  المعلومات  لديه  ستتوفر 

الفروق الفردية لدى طالبه في تعلم المعارف واكتساب المهارات.

بعض أساليب التقييم:

األعمال الكتابيةأوراق العملالتقييم الذاتياألسئلة الشفوية

تقييم الزمالءالمشاركة الصفيةالمشروعصحيفة التأمل

التقاريرالتكليفات المنزلية المالحظةاختبارات الحساب الذهني

الوصايا الخمس للمعلم لتصميم التعليم والتعلّم القائم عىل املعايري:
أنت معلم وتتحمل معظم المسؤولية في تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسير تعلم الطالب وتحقيق إنجازاته. ومن 
أجل أن يتقدم الطالب عبر نظام التعليم ليصبح في نهاية المطاف مواطًنا متعلًما ومثقًفا يلبي الطموحات ويحقق 
رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل تحقيق المعايير التعليمية التي تقدم وصًفا كافيًا حول ما يجب 
على الطالب معرفته، والقيام به ضمن كل مجال ومحور من المنهاج الدراسي في كل مرحلة دراسية وفي كل صف. 
وفيما يلي الوصايا الخمس لك لكي نضمن أن الوقت التعليمي الذي تقضيه مع طالبك يستند في واقع األمر لهذه 

المعايير ويساهم في مساعدة الطالب كافة على تحقيق المعايير ونواتج التعلم المتوقعة منهم:
قراءة وثيقة المعايير بدقة:. 1

عليك التركيز بشكل خاص على الصف والمادة التي تدرسها. ومن المهم أيًضا أن تكون على دراية بمعايير الصف 
التي ينبغي على  المحتوى والمهارات  يليه، حتى تتعرف طبيعة  الذي  الذي تدرسه والصف  الذي يسبق الصف 

طالبك إتقانها، وما التوقعات الواجب عليهم تلبيتها لالنتقال للصف التالي.
مثال: إذا كنت معلًما للصف الثاني وعلى وشك أن تبدأ وحدة الجمع والطرح، وترغب في مراجعة معيار الجمع 
والطرح للصف الثاني: "إضافة وطرح اثنين وثالثة أرقام"، عندها يجب أن تقوم باستعراض معايير الجمع والطرح 
للصفين األول والثالث، لمعرفة ما ينبغي لطالبك أن يعرفوه بالفعل، وتكون قادًرا على القيام به عندما يدخلون 

الفصول الدراسية الخاصة بك، وعندما يغادرونها.
عند النظر في في وثيقة المعايير، سوف تجد أنه في الصف األول يجب أن يكون الطالب قادًرا على جمع وطرح 
عددين كل منهما أقل من 10، ويجب أن يكون في الصف الثالث قادًرا على جمع وطرح ما يصل إلى أربعة أرقام 
كاملة. هل يمكن استخدام هذه المعلومات لتوجيه التعليم الخاص. على سبيل المثال، قد منح الطالب التقييم 
التشخيصي سريًعا لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على جمع وطرح عددين كل منهما أقل من 10، أم أنك تحتاج 

لمراجعة هذه المعلومات قبل االنتقال إلى حسابك في المعيار الحالي على مستوى الصف؟
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التفكير في األنشطة الستيفاء المعايير:. 2
وذلك من خالل أنشطة استثارة األفكار التي يمكنك القيام بها مع طالبك ومن شأنها أن تساعدهم على تحقيق 
نواتج التعلم المحددة لكل معيار، وكلما كنت أكثر تحديًدا وتوضيًحا، كلما كان ذلك أفضل. وفي حال تعسر عليك 

الفهم الكامل ألي من المعايير أو نواتج التعلم، يتعين عليك سؤال المشرف أو مدير المدرسة.
التي تستخدمونها لتنفيذ  مثال: قد تطلب من المدرسين األقران في مدرستك وتسألهم، ما أنواع اإلستراتيجيات 
معايير ومحتوى محدد؟ هل عملت بشكل جيد في صفوفهم؟ ويمكن بعدها تقاسم األفكار وتبادلها مع زمالئك 

لمساعدتك على الخروج بأفكار جديدة لتحاول مع طالبك.

التأكد من أن الخطط التدريسية تتماشى مع المعايير:. 3
تخطط  التي  الدروس  هل  المعايير.  بوثيقة  ومقارنتها  القادم  لألسبوع  الدروس  مراجعة خطط  خالل  من  وذلك 
إلعطائها تتماشى مع المعايير ونواتج التعلم؟ إذا لم يكن األمر كذلك، كيف يمكنك تغيير الدروس لضمان تماشيها 

مع المعايير ونواتج التعلم؟
المعايير و(نواتج  تربط جميع  والتقييمات  أن األهداف واألنشطة  والتأكد من  للتحقق  تأتي  الدرس  مثال: خطة 
التعلم) SLO إذا لم تكن على الطريق الصحيح، نعود إلى مراجعة خطة الدرس لنرى ما التغييرات التي نحتاجها 

للتعديل، لضمان أن تتماشى مع المعايير.

مواءمة التقييم مع المعايير ونواتج التعلم:. 4
ينبغي أن يتضمن كل درس شكًال من أشكال التقييم التي تمكنك من تحديد ما إذا كان طالبك قد أتقنوا نواتج 
التعلم التي استهدفها الدرس أم ال. في حال إخفاقهم في ذلك، عليك إّما: عمل مراجعة إضافية للدرس مع طالبك، 
ومحاولة إعادة تدريس الموضوع بأسلوب تعليمي مختلف، أو إجراء أنشطة مساندة كتوزيع أوراق عمل لمزيد 

من الممارسة، والجمع بين الطالب األقوى والطالب األضعف ضمن مجموعة واحدة، وما إلى ذلك.
مثال: إنها فكرة جيدة إلجراء التقييم التكويني أثناء تدريس الدرس الخاص بك بحيث يمكنك معرفة أي من الطالب 
استطاع أن يستوعب ما تم أخذه وأي منهم لم يستطع. ويمكن أيًضا لهذه التقييمات أن تحدد جوانب معينة من 
الدرس، هل استطاع الطالب استيعابها أم ال؟ بحيث أنك إذا قمت بإجراء هذه التقييمات فإنه يمكنك ضبط التعليم 
الخاص وفًقا للنتائج. على سبيل المثال يمكنك كتابة مشكلة على السبورة وتطلب إلى الطالب حلها في دفاترهم 
(يجب أن تكون المشكلة واحدة ومن شأنها أن تساعد في تحقيق الطالب لـ SLO)، ثم التحرك في جميع أنحاء 
الغرفة الصفية؛ للتحقق من عمل الطالب بصورة جيدة، وبالتالي المضي قدًما في الطريق الصحيح، أما إذا لم يكن 

كذلك فإنك تحتاج إلى المحاولة مرة أخرى باستخدام تقنية جديدة.

بناء وتحديد الصالت بين مختلف المعايير:. 5
وذلك عند وضع الخطط لمختلف الدروس، فإنه من المفيد التفكير في الرابط الذي يجمع بين المعايير التي يجري 

تناولها في الدرس الحالي وتلك التي جرى تناولها في الدرس السابق.
تظهر الدراسات واألبحاث أن الطالب يتعلم بشكل أفضل من خالل االعتماد على ما تم تعلمه وتجربته مسبًقا، 
يتقنها  التي  المعايير  بين  التي تجمع  الروابط  الحقيقة في رسم وتوضيح مختلف  توظيف هذه  وبالتالي عليك 

الطالب.
هناك العديد من المزايا للبناء ولالعتماد على ما يعرفه الطالب مسبًقا، منها مثًال: أنه يبني الثقة بالنفس، ويعزز 
اهتمام الطالب ودافعيته نحو الموضوع، ويعزز إتقان األشياء والمفاهيم بشكل أسرع؛ ذلك ألنك تبدأ من نهاية 

المعرفة السابقة لدى الطالب.
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تدريس الرياضيات:
معايير المحتوى ونواتج التعلم للطالب كما تم عرضها في هذه الوثيقة تقدم للمعلمين توجيهات دقيقة، ولكن 
هذه المعايير ال تعلم المعلم كيف يدرس، وإنما تترجم المعايير ونواتج التعلم إلى ممارسات تعليمية تحدد أثرها 

على تعليم الرياضيات للطالب.
إن ترجمة هذه المعايير إلى الممارسات التعليمية ذات الجودة العالية تتطلب االنتباه إلى أربعة جوانب أساسية 

في دروس الرياضيات:
الرياضيات: األهداف التعليمية المحددة، ومدى مالءمتها وصلتها باألفكار الرئيسة للمحتوى الرياضي.. 1
المهام: وتشمل المهام واألنشطة والمسائل ومدى ثرائها ومالءمتها وتسلسلها مع األهداف.. 2
الستخالص . 3 العمل  تنفذ  التي  للمجموعات  التوصيات  متضمنة  ونقلها  المهام  تنسيق  كيفية  التعليمات: 

المعلومات واستعراضها.
التقييم: األدلة التي يتم جمعها لتحدد مدى تحقق أهداف التعلم.. 4

المجلس  اقترحها  الرياضيات  لتدريس  ثماني ممارسات  األربعة على  الجوانب  تتناول هذه  التي  الدروس  تعتمد 
واالشراف  والتدريس  والتدريب  التخطيط  حيث  من  توجيهها  يتم  أن  ينبغي  التي  الرياضيات  لمعلمي  الوطني 

والتقييم وإعداد معلمي الرياضيات.

وضع اهداف الرياضيات للتركيز على التعلم: التدريس الفعال يتطلب تحديد اهداٍف واضحة للرياضيات، . 1
وهؤالء الطالب يتعلمون ويحققون األهداف لتوجيه القرارات التعليمية.

لتحقيق ذلك عىل املعلم:
تحديد أهداف واضحة تعبر عن الرياضيات التي يتعلمها الطالب كنتيجة للتعليمات في درس واحد أو عدة • 

دروس أو وحدة دراسية.
تحديد كيف تتناسب األهداف مع التقدم في تعلم الرياضيات: المناقشة والرجوع إلى األهداف الرياضية • 

أثناء التدريس للتأكد من فهم الطالب أن عملهم الحالي يساهم في تعلمهم.
استخدام أهداف الرياضيات لتوجيه التخطيط الدرسي والتفكير في اتخاذ قرارات لحظية أثناء التعلم.• 

تنفيذ المهام المتضمنة للتبرير أو حل المشكالت: التعلم الفعال للرياضيات يتطلب مشاركة الطالب في حل . 2
ومناقشة المهام المتضمنة للتبرير الرياضي وحل المشكالت ويسمح بتنوع الحلول في إستراتيجيات الحل.

وهذا يتطلب من املعلم:
يشجع الطالب لتعلم الرياضيات عبر إتاحة الفرصة الكتشاف وحل المشكالت التي تبنى على مفاهيمهم • 

الرياضية الحالية.
اختيار وتحديد المهام التي تسمح بتعدد أساليب التفكير واستخدام أدوات وطرائق عرض متنوعة.• 
طرح المهام بصورة منتظمة تتطلب مستويات عالية من المعرفة.• 
دعم الطالب في استكشاف المهام، وتجنب السيطرة على فكر الطالب.• 
تشجيع الطالب الستخدام طرائق مختلفة وإستراتيجيات منوعة؛ ليجعل الحل منطقيا.• 
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التمثيالت . 3 بين  عمل صالت  في  الطالب  يشارك  للرياضيات  الفعال  التعليم  الرياضية:  التمثيالت  استخدام 
الرياضية لتعميق فهم المفاهيم الرياضية والعمليات عليها كطريقه من طرائق حل المشكالت.

وهذا يتطلب من املعلم:
اختيار المهام التي تسمح للطالب أن يقرروا أي التمثيالت عليهم استخدامها لتبرير إجابات مسائلهم.• 
تخصيص مساحة زمنية كبيرة وكافية للطالب الستخدام ومناقشة وعمل صالت بين التمثيالت.• 
تقديم أشكال من التمثيالت يمكن أن تفيد الطالب.• 
سؤال الطالب لعمل الرسومات الرياضية أو استخدام أساليب بصرية أخرى لشرح تنظيم المبررات.• 
تركيز اهتمام الطالب على السمات الرئيسة لألفكار الرياضية بصرف النظر عن التمثيالت.• 
تصميم طرائق استخالص وتقييم قدرات الطالب على استخدام تمثيالت في حل المشكالت• 

تسهيل المغزى من الحوار الرياضي: التدريس الفعال للرياضيات يتطلب تسهيل الحوار بين الطالب لبناء . 4
مشاركة لفهم االفكار الرياضية عبر التحليل والمقارنة بين النقاشات والطرائق المستخدمة.

وعىل املعلم:
إشراك الطالب في تقاسم هادف لألفكار الرياضية والتبرير المنطقي واألساليب المتنوعة من التمثيالت.• 
اختيار وتسلسل أساليب الطالب المختلفة في الحل لتعميمها بالنقاش والتحليل على الصف بكامله.• 
تسهيل الحوار بين الطالب عن طريق اعتبارهم مؤلفين للفكرة ومدافعين عنها، ويقومون بشرحها بأنفسهم.• 

ضمان التقدم نحو تحقق األهداف الرياضية من خالل الربط والتواصل بين أسلوب الطالب والتبرير المنطقي.. 5

يجب ان يقوم املعلم بالتايل:
توفير فرص للطالب أن يستخدموا إستراتيجيات تحليلية وطرائق خاصة بهم في حل المسائل.• 
توفير فرص للطالب لتوضيح ومناقشة كيفية عمل طريقتهم الخاصة بهم وكيف تعمل.• 
ربط اإلستراتيجيات المستخدمة من قبل الطلبة لجعل الطرائق أكثر فعالية.• 
استخدام الوسائل البصرية لدعم فهم الطلبة للطرائق العامة.• 
تقديم الفرص للطلبة لممارسة الطرائق.• 

بناء الطالقة في اإلجراءات للمفاهيم الرياضية، فالتدريس الفعال للرياضيات ينجح في بناء الطالقة والمرونة . 6
لدى الطالب؛ الستخدام العمليات الرياضية بأساس قوي وعبر الوقت يمتلكون المهارة الالزمة لحل المسائل 

بمرونة تامة.

وعىل املعلم أن:
يمد الطالب بالفرص التي تتيح له استخدام أسلوبه الشحصي للتبرير وحل المشكالت.• 
يسأل الطالب أن يفسروا ويشرحوا ويناقشوا طرائقهم الخاصة ويعطوا أسبابًا مقنعة لحلهم للمسائل.• 
يربط الطالب مًعا، ويولد طرقًا وعمليات جديدة أكثر كفاءة للحل حسب الحاجة.• 
يستخدم نماذج بصرية ليمد الطالب بفهم أكبر لألفكار العامة.• 
يزود الطلبة بفرص منوعة إلجراء العمليات والتدريب عليها.• 
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التعليم الفعال في الرياضيات يقدم للطلبة بشكل مفرد أو جماعي الدعم للمشاركة في الصعوبات التي . 7
يمكن حلها من خالل التعامل مع األفكار الرياضية والعالقات.

ويجب عىل املعلم أن:
يتوقع الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الطالب خالل الدرس، ويعرف كيفية التعامل مع حل الصعوبات • 

التي تواجهه.
يعطي الطالب الوقت للتفكير في المهمات المعطاة ويفسح المجال أمامهم للسؤال عما يعرقل تفكيرهم، • 

وذلك بدًال من حل المسألة نيابة عنهم.
يساعد الطالب لفهم أن الوقوع في األخطاء شيء وارد خالل عملية التعلم ويمكن حله من خالل مناقشة • 

أخطائهم.
يشجع الطالب على بذل الجهد عند استخدامهم الطرائق الرياضية في حل المسائل.• 

انتزاع واستخدام الدليل أثناء تقكير الطالب: إحدى أهم وسائل التعليم بالرياضيات، استخدام الدالئل لتفكير . 8
الطالب لتقييم التطور في فهم الرياضيات وضبط التعليم المستمر في سبيل دعم واستمراية التعليم.

ويجب عىل املعلم:
تحديد ما يعتبر أن يكون محصلة على تقدم الطالب نحو أهداف التعليم.• 
استخالص األدلة من النقاط اإلستراتيجية في فهم الطالب وجمعها.• 
ترجمة تفكير الطالب لتقييم األساليب المستخدمة لفهمهم.• 
أخذ القرارات في كيفية الرد على أسئلة الطالب المطروحة.• 
التفاعل مع أدلة فهم الطالب لالنتقال إلى الخطوة التالية.• 

توجد مجموعة من التوجيهات المدروسة التي تساهم في ارتفاع مستويات تعليم الطلبة يقوم بها معلم الرياضيات 
الفّعال، وتشمل النقاط التالية:

الرد على إجابات الطلبة بـِ: لماذا؟، كيف توصلت إلى هذا الحل؟، هل لك أن تشرح لي طريقة تفكيرك؟• 
تقديم مراجعة يومية في المهارات المكتسبة السابقة في بداية كل درس.• 
تقييم الطرائق البديلة في حل المسائل الرياضية؛ لتعليم الطالب بأن الرياضيات هي طرائق بديهية للتفكير، • 

وليست طرائق لحفظ كيفية الوصول إلى اإلجابة الصحيحة.
توفير مختلف وسائل العرض للمسائل، كالمجسمات والمخططات وخطوط األعداد والجداول والرسومات • 

والرموز لدعم المهارات والمفاهيم بطريقة بصرية.
خلق بيئة مفعمة؛ لتعزيز المفاهيم والمصطلحات والحلول.• 
اقتناص الفرص لتطوير المفاهيم عبر األسئلة والتقدير والحساب الذهني.• 
تضمين محتوى المنهج التعليمي للرياضيات في الحياة العملية.• 
تخصيص آخر خمس الدقائق من الحصة لتقييم الطالب. على سبيل المثال: قبل خروج الطالب يتم تقييم • 

مدى فهمه الدرس.
الشرح من خالل تعليمات مترابطة الدروس والمهام واألنشطة واألسئلة والتقييم المخطط له بشكل جيد. • 
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بعض طرائق وإسرتاتجيات تدريس الرياضيات املقرتحة التي ميكن استخدامها:

إستراتيجيات التعلم الفعال (مورزانو):. 1
التقدير،  ومنح  الجهد  تعزيز  المالحظات،  وتدوين  التلخيص  واالختالف،  الشبه  أوجه  (تحديد  أهمها  من 

الممارسة والواجبات المنزلية، العروض والتمثيالت البيانية).

طريقة خرائط المفاهيم:. 2
التخطيط من خالل رسم شكل توضيحي مكون من أشكال هندسية، وخطوط،  وهي طريقة تعتمد على 
وأسهم تكتب داخل كلمات أو عبارات قصيرة تقدم إجمالي الخبرة وطبيعة العالقات بين أجزاء المفاهيم أو 

التعميمات أو المبادىء أو النظريات والقوانين.

طريقة اللعب والمحاكاه المعتمدة على التعلم الذكي:. 3
واألداء،  المحتوى  معايير  مع  تتناسب  التى  اللعبة  اختيار  في  المعلم  عند  كفايات  تتوفر  أن  يجب  وهنا 

وتصميم اللعبة، وتطويرها، وتنفيذها، وتقويمها.

طرائق التدريس المبنية على أبحاث الدماغ:. 4
وكيفية توظيفها تنسجم مع إستراتيجيات التعلم والتقييم المبنية على معايير المحتوى واألداء وتراعي أنماط 

التعلم وتعدد الذكاءات.

طريقة التعلم القائمة على المشاريع:. 5
وهي طريقة يتخللها التعلم المعملي العملي من مثل استخدام مختبر الرياضيات، وغرف المصادر الخاصة 

بالرياضيات.

طريقة حل المشاكل (حل المسألة):. 6
وهي تعتمد األسلوب العلمي من جمع المعلومات، ووضع الفرضيات واختبارها، ثم التحقق، وهذه الخطوات 
الرياضيات بفهم المسألة إن كانت هندسية أو جبرية، ووضع خطة الحل، وتنفيذ الخطة،  نعبر عنها في 

وأخيرًا التحقق من صحة الحل، وهنا نركز على اإلثباتات وطرائق البرهان.

بعض طرائق التدريس األخرى:

اإلستقراءالعصف الذهنيالتعلم باليدوًياتالتعلم التعاونيالتعلم باألقران

التعلم بالمحسوساتالبحثالتعلم الذاتياإلستنباطاالكتشاف

المناظرةاألحجية واأللغازالنقاشالتعلم بالصورالمطويات
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التطوير املهني:
تعتبر جهود التطوير المهني كبرنامج، من أنجح اإلجراءات إلحداث تطوير في مهارات المعلمين ومعارفهم، مما له 
أثر على تغيير ممارسات المعلم التقليدية التي تنعكس في نهاية المطاف على التحصيل العلمي للطالب، وال بد 
أن تكون هذه الجهود منهجية إلحداث تطور في الممارسات الصفية للمعلمين في مواقفهم ومعتقداتهم، ونتائج 

التعلم لدى الطالب.

خصائص وإجراءات التطوير املهني للمعلمني:
مساعدة المعلمين على فهم محتوى المادة بشكل متعمق وتنويع طرائق التدريس؛ لتنفيذ المحتوى وليس . 1

تدريبهم فقط على التقنيات والسلوكيات الحديثة، بل يجب التركيز أيًضا على المحتوى وكيفية تدريسه، 
وذلك من خالل تصميم برامج تدريبية تخصصية وتربوية.

توفير الوقت الكافي والموارد والجهود التي تساعد المعلمين على المشاركة في الدورات التدريبية المخصصة . 2
للتطوير المهني بشكل مستمر.

التحليل، . 3 (التخطيط،  المجاالت  جميع  في  قدراتهم  إلبراز  المعلمين  بين  الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز 
التدريس، التقويم) واالستفادة منها في تطوير أداء زمالئهم.

إيجاد مراكز تقييم محايدة لتحديد مجاالت القصور في الممارسات التعليمية ونتائج تعلم الطالب والعمل . 4
على معالجتها.

من خالل . 5 والتعلم  للتعليم  الوطنية  والتقييمات  المعايير  مع  المهني  التطوير  في  الجودة  عالية  المواءمة 
تدريب المعلمين على كيفية اختيار برامج تدريبية تتالءم مع معايير المناهج والتقويم.

إيجاد مراكز تطوير مهني في المدارس التي تقدم التوجيه واإلرشاد والتدريب بمشاركة مدربين تربويين . 6
ومعلمين مؤهلين.

التقنية والرياضيات:
تعلم  وتعزز  تدريسها،  يتم  التي  الرياضيات  في  تؤثر  وهي  الرياضيات،  وتعلّم  تعليم  في  أساسي  عنصر  التقنية 
الطالب، ولجعل التقنية جزًءا أساسيٍّا من الفصول الدراسية، يجب اختيار األدوات التقنية واستخدامها في الطرائق 
المتوافقة معها في األهداف التدريسية. وتتطلب قرارات دمج التقنية إعداد المعلمين ودعمهم في استخدامها 
لخدمة األهداف التدريسية، وتوظيفها ضمن خطط وإجراءات محددة حيث إن التقنية التفاعلية األداة الفاعلة في 
تعليم وتعلّم الرياضيات، فهي تساعد الطالب على اختالف مستوياتهم وأعمارهم لتنمية المعارف والمهارات بشكل 
أسرع في العبور إلى العالم بعد التخرج لكن هذه البرامج ال تحل محل ضرورة إتقان المهارات الحسابية الذهنية 

والعالقات الخطية، ولذلك فإن المعايير تهتم بالحساب الذهني قبل استخدام التكنولوجيا الرقمية.
ومن هنا فإن استخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها كوسيلة لتعلم الرياضيات ليس كهدفًا في حد ذاتها إال في مجال 

االبتكار واإلبداع فمثًال:
استخدام اآلالت الحاسبة البسيطة للقيام بالعمليات الحسابية المركبة والمعقدة تسمح للطالب التفرغ في • 

المكانية،  القيمة  الطالب في فهم  المسألة، وممكن أن تساعد  الضرورية لحل  التركيز على اإلستراتيجيات 
أما الحاسبات العلمية فتساعد الطالب في حساب النسب المثلثية والحسابات اإلحصائية والتأكد من صحة 

الحلول في التفاضل والتكامل.
الحاسبات البيانية وحاسبات رسم الدوال وكذلك البرامج الحاسوبية مثل (الجيوجبرا) وغيرها تساعد الطالب • 

والتمدد  والدوران  االنسحاب  مثل:  من  عليها  التحويالت  هندسة  وتأثيرات  التخطيطي،  الرسم  تعلم  في 
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والتكبير، وكذلك تحديد مسارات سلوك الدوال.
الهندسية •  والتحويالت  والمسافة  واالتجاه  الزاوية  استكشاف  من  الطالب  تمكن  المختلفة  البرمجة  لغات 

والهندسة الفضائية.
األنظمة الهندسية التفاعلية وتطبيقاتها تسمح للطالب أن يروا المخططات التوضيحية ثنائية وثالثية األبعاد • 

في الهندسة المستوية والفضائية.
اللوحة الجدولية وبرنامج اإلكسل وقواعد البيانات تساعد الطالب على التعامل مع البيانات اإلحصائية من • 

تمثيل وتحليل ووضع الفرضيات واتخاذ القرار.
تطبيقات •  مثل  والتشاركية  التفاعلية  المعرفة  من  مصادر  توفر  اإلنترنت  على  المتوفرة  التعليمية  البرامج 

األلواح الكمبيوترية المسطحة بجميع أنواعها وتطبيقاتها تساعد المعلم على اإلعداد والتوجية لتعلم طالبه 
والتواصل معهم.

التعلم الذكي بجميع أنواعه وأدواته وبرامجه يسهم في تعلم الرياضيات ويسهل ذلك على الطالب.• 

اللغة العربية والرياضيات:
الرياضيات أن يعملوا  اللغوية، ولذلك على معلِّمي  المعايير  الرياضية تفترض كفاءة في عدد من  توصيل األفكار 

بتعاون مع زمالئهم معلِّمي اللغة العربية.

فيام ييل نذكر وصًفا لفروع معايري اللغة العربية وعالقتها باملعايري الرياضية:
كطلب •  نموها  طور  في  تكون  عندما  الطلبة  مهارات  يدعم  أن  الرياضيات  صّف  على  والتحدث:  اإلستماع 

المعلومات وإعطاء النصائح والموافقة وعدم الموافقة، فاألمثال المناسبة وإستراتيجيات إعادة تركيب الجمل 
يجب تشجيعها في الصف؛ لذلك على معلِّمي الرياضيات إدخال إستراتيجيات اإلستماع وتعزيزها من خالل 
موا ويشرحوا الطرائق والحلول وعليهم تشجيع العمل الثنائي والعمل الجماعي النشيط  توجيه الطالب أن يقدِّ

لمناقشة األفكار الرياضية.
الموضوعات بما في ذلك •  بالنسبة لجميع  الجيدة مهمة جًدا  القراءة والكتابة  القراءة والكتابة: إن مهارات 

الرياضيات، ومن الضروري أن يقوم معلموا الرياضيات بتشجيع قراءة المسائل الرياضية وكتابتها، فإستراتيجيات 
القراءة مهمة للوصول إلى المعلومات الموجودة في مسائل الرياضيات، باإلضافة إلى أنها تساعد على فهم 
المعلومات األساسية وتحديدها، والكتابة وسيلة مهمة إليصال المعلومات الرياضية والعلمية على حّد سواء، 

فعلى معلمي الرياضيات أن يضّمنوا المشاريع كتابة تقارير بلغة عربية صحيحة.
اإللمام بالمفردات: اإللمام بالمفردات وبأجزائها مفيد خاصة لزيادة فهم الطالب للنصوص الرياضية والمسائل • 

الكالمية، ومن الضروري تطوير المفردات بصورة نظامية فعلى معلمي الرياضيات كتابة المفاهيم والمفردات 
الجديدة، وتعويد الطالب على قراءتها وفهم معانيها.

كما يجب التركيز على الكتابة والقراءة في الرياضيات بأسلوب رياضي صحيح يتضمن خطوات منطقية متسلسلة.
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مصطلحات تضمنها اإلطار:

تعريفهالمصطلح م

الرياضيات1
الفراغ،  الفضاء أو  البنية،  الحديثة نسبيٍّا ومنها  المفاهيم  القياس والحساب والهندسة واألعداد وأنماطها هذا باإلضافة إلى  دراسة 

والتغير واألبعاد، وبشكل عام هي دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق والبراهين الرياضية والتدوين الرياضي.

عبارات وصفية تحدد المواصفات التي يجب أن تتوفر في الشيء الذي توضع له.المعايير2

عبارات وصفية تحدد ما ينبغي أن يتعلمه الطالب من معارف، وما ينبغي أن يكتسبه من مهارات وقيم.معايير المناهج3

معايير المحتوى4
عبارات وصفية توضع لتحديد وتقرير ما يفترض أن يعرفه الطالب، ويستطيع أداءه في كل مقرر من مقررات المنهج المدرسي عند 

مستوى دراسي محدد.

معايير األداء5
وصف محدد لمستوى أداء الطالب المتوقع لمهام ارتبطت بمحتوى معين، يستخدم هذا الوصف للحكم على أداء الطالب في ضوء 

معرفة الحـد األدنى من األداء المقبول.

األفكار الكبيرة الشاملة التي تربط الموضوعات بعضها ببعض عبر الصفوف.المجال6

المحور7
يحدد مكونات التسلسل الهرمي لإلطار الموحد، أي أن المحاور تجتمع مع المجاالت، بحيث يرتبط كل محور بمجال ومجموعة من 

المعايير القياسية.

المعيار8
القدر الضروري من المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات التي يجب أن يتعلمها كل طالب وهي تتزايد في التعقيد بين صف 

وآخر.

يحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على فعله بعد إتقانه معايير المحتوى أو المقرر على مستوى صف معين.ناتج التعلم9

الجبر10
كلمة عربية وهو فرع من علم الرياضيات. والجبر مفهوم أوسع وأشمل من الحساب أو الجبر االبتدائي؛ فهو ال يتعامل مع األرقام 
فحسب، بل يصيغ التعامالت مع الرموز والمتغيرات والفئات كذلك. ويصيغ الجبر البدهيات والعالقات التي بواسطتها يمكن تمثيل 

أي ظاهرة في الكون. ولذا يعتبر من األساسيات المنظمة لطرائق البرهان.

فرع من الرياضيات البحتة يهتم بخصائص األعداد بشكل عام، وعالقات األعداد وتوسيعاتها الجبرية والتحليلية.األعداد11

هي سلوك دالة أو قيم لمتغيرات توجد ويمكن الربط بينها بعالقة واضحة، وأسلوب معين، وترتيب ثابت.األنماط12

عالقة تربط بكل عنصر من مجموعة تدعى المجال بعنصر واحد وواحد فقط من مجموعة تدعى المجال المقابل.الدوال13

هي فرع من فروع الرياضيات المعنية بدراسة األشكال، وقياس الحجوم والمساحات، ودراسة هندسة الفضاء.الهندسة14

يعتبر القياس في الرياضيات دالة تقوم بربط عدد ما يدعى الحجم أو السعة أو االحتمال بمجموعة جزئية من مجموعة كبرى.القياس15

تحليل البيانات16
البيانات  مجموعة  من  استنتاجات  وإيجاد  وتمثيل  وتلخيص  بجمع  يهتم  الواسعة،  التطبيقات  ذات  الهامة  الرياضيات  فروع  أحد 

المتوفرة.

االحتمال17
لغة: هو أحد الخيارات المتاحة أمام تجربة أو حادثة غير محسومة النتيجة، وفي الرياضيات تعبر كلمة االحتمال عن قيمة عددية 

تدل على مدى تكرارية هذا الخيار عند تطبيق التجربة لمرات عديدة.
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املراجع:

اسم المرجعم

الوثيقة الوطنية لمنهج الرياضيات المطور للتعليم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 1.2011

الدليل المرجعي ألدلة الكفايات التعليمية، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.2

نظرة عامة على مناهج المدارس في نيوزیالندا، تأليف دونالي، 3.2002

مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية، المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات الواليات المتحدة األمريكية 4.2013

بنود TIMSS الصادرة عن جمعية IEA (للصفين الرابع والثامن).5

6.PISA 2003 برنامج تقييم الطلبة الدولي للرياضيات والقراءة والعلوم ومهارات حل المسائل

7.GMO ،BMO ،IMO ،إطار أولمبياد الرياضيات العالمية والخليجية

8.COMPASS برنامج اختبارات

وثيقة معايير المناهج للدول التالية: (سنغافورة، اليابان، أمريكا، الصين، كوريا الجنوبية، مصر، قطر).9

10FINANCIAL EDUCATION FOR YOUTH-THE ROLE FOR SCHOOL .

11MATERIAL FOR TEACHER PROFESSIONAL ELABORATION (Draft Mathematics Standars).

12Common Core State Standards Initiative (2014). Retrieved August 8, 2014 from http://www.corestandards.org/.

13
Desired Outcomes of Education (2009, December 1). Retrieved August 8, 2014 from Ministry of Education, Singapore. from http://
www.moe.gov.sg/.
education/desired-outcomes/.

14The national curriculum - GOV.UK (2014, June 27). Retrieved August 8, 2014 from https://www.gov.uk/national-curriculum.

الخامتة:
وختاًما فإننا نؤكد على السعي الحثيث، والعمل 

من  والتعليم  التربية  وزارة  لدى  المتواصل 

اإلمارات  دولة  لقيادة  الواضحة  الرؤية  خالل 

العربية المتحدة، ودعمها المستمر في إحداث 

إلى  وصوًال  التعليم،  لمسيرة  النوعية  النقالت 

ويأتي  المتقدم،  والتعلم  المطلوبة  الجودة 

أحد  بوصفه  والتقويم  للمناهج  الوطني  اإلطار 

على  قادر  جيل  إعداد  في  اإلجرائية  مساراتها 

اإلمــارات  لدولة  الحضارية  المسيرة  مواصلة 

العربية المتحدة  في البناء والتنمية والعطاء.

في  والمعلمات  المعلمين  إلى  نتطلع  إننا 

اإلطار  مخرجات  تحقيق  على  للعمل  المدارس 

والجودة  التميز  معايير  تحقق  التي  بالطريقة 

معايير  إطار  يشكل  أن  ونتوخى  المطلوبة، 

التعلم الوطنية للمناهج والتقويم إضافة نوعيّة 

في تجسيد البناء المهاري التكاملي بما يحمله 

النظرية والتطبيق  من أطر متوازنة تجمع بين 

وفق أطر عمليّة إجرائيّة.

ونوصي منفذي اإلطار ضرورة الدراسة المتعمقة 

والحلقات  الورش  في  مضامينه  ومناقشة  له، 

التعليمية، ونأمل توخي  المناطق  النقاشية في 

هيكلية  مراعاة  حيث  من  التنفيذ  ضوابط 

ومهارات  حلقة،  ولكل  صف  لكل  المعايير 

الخطة  عليه  تؤكد  ما  وهو  المتضمنة  القرن 

اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2011 - 

2020 ) وتضعه في أعلى سلم أولوياتها، كما 

األمور  أولياء  مع  التواصل  ضرورة  إلى  نتطلع 

بناء  في  التربوية  وأهميته  باإلطار،  وتعريفهم 

شخصية الطالب المتوازنة القادرة على التكيف 

والتطور.

وال يسعنا إال أن نزجي إليكم - بناة األجيال - 

في مدارسكم خالص شكرنا، ووافر تقديرنا على 

التي من شأنها إعالء  البناءة  التربوية  جهودكم 

الحبيبة،  دولتنا  أرض  على  التعليمية  صروحنا 

وفي ظل قيادتنا الرشيدة.

 ³  ²  ± زب°  تعإلى:  الله  قــال 

 º  ¹  ¸¶  μ  ´
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Âرب (التوبة 105).

لجنة بناء إطار معايير الرياضي
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