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 ساعات أسبوعيا( 5 ) دراسية ساعة 62أسبوعاً =   13

 
 
 
 

 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

1  ،2  7 

 

  االنعكاس في نقطة– 
 نقطة  حولالتناظر 

 

  اإلزاحة في المستوى
 اإلحداثي 

 

  الدوران في المستوى
 اإلحداثي

 

 الوحدة السابعة مراجعة 

تعّرف،رسم  وتصنيف مضلعات   2-1
وأشكال ثالثية األبعاد حسب معايير 

 مختلفة

التحويالت 
 الهندسية

 
 ) ابتكارات (

7 

 أشكال فيتعّرف وتحديد مواقع   2-3
 باستخدام اإلحداثيات مستوى إحداثي

باستخدام اإلحداثيات؛ تعرف واستخدام 
العالقات بين التطابق، التشابه ، 

 والتحويالت الهندسية في مسائل مباشرة

اكتشاف، تعرف، واستخدام دوال    2 -3
بين مجموعات من أعداد نسبية، تمثيل 

 الدوال في مستوى إحداثيات

حل مسائل مألوفة وغير مألوفة  4-3
باختيار واستخدام طرق مختلفة متوفرة 
)مثال ذلك : رسم صورة، إيجاد نمط، 

التخميين والمالحظة، تنظيم قائمة، عمل 
جدول، حل مسألة ابسط، محاولة 

الطريقة العكسية، شرح وتفسير طرق 
باستخدام الورقة والقلم، والحسابات 

ت البيانية، الذهنية، التكنولوجيا، التمثيال
التقدير الذهني، التحقق من البيانات 

الناقصة والمتكررة ... الخ( من خالل 
 أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى

إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب  6 -4
على العقبات في حل مسائل باستخدام 
تقنيات مختلفة )مألوفة وغير مألوفة( 

استخدام وأدوات متاحة، طرق تم تعلمها، 
التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم 

 معقولية اإلجابات
 

 

 

 

 

 

ثامنالالتخطيط السنوي للرياضيات الصف   

  الثانيالفصل الدراسي 

 الوحدة السابعة
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 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

2 ،3 ،

4 ،5  
51  

 

 المستقيمات المتوازية 
 

  متوازي األضالع
 وخواصة

 

  الكشف عن حاالت
 متوازي األضالع

 

  المستطيل ) خواصه
 والكشف عنه(

 
 

  المعين ) خواصه
 والكشف عنه(

 

  المربع ) خواصه
 والكشف عنه(

 
 

 ( المسائل حل تطبيقات
 ( شكال الرباعيةاألعلى 

 

 الوحدة الثامنة مراجعة 

تعّرف،رسم  وتصنيف مضلعات   2-1
وأشكال ثالثية األبعاد حسب معايير 

 مختلفة

 
 األشكال الرباعية

 
 

)التصاميم 
 الهندسية(

8 

استخدام التطابق والتشابه في  2 -2
المثلثات ونظرية فيثاغورث في حل 

 مسائل مباشرة

حساب أطوال قطع مستقيمة ،  4 -2
قياسات زوايا، محيط دائرة ، ومحيط 

أشكال هندسية باستخدام وحدات مناسبة 
وأدوات مالئمه في سياقات رياضية 

منطقية )بناء على التطابق ، التشابه ، 
نظرية فيثاغورث( وفي حل مسائل من 

مواد دراسية أخرى ومواقف حياتية 
 يومية

بمالحظة واستقراء إبداء اهتمام   6 -3
 أنماط ونماذج بناء على الطرق الرياضية

4- 6 إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب 
على العقبات في حل مسائل باستخدام 
تقنيات مختلفة )مألوفة وغير مألوفة( 

وأدوات متاحة، طرق تم تعلمها، استخدام 
التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم معقولية 

 اإلجابات

5- 2 اقتراح فرضيات والتحقق من 
صحتها في حاالت معينة؛ دعم العمل 
)الخطوات، والعالقات(والنتائج التي 

حصل عليها بإعطاء تبريرات منطقية 
 ومناسبة وحجج متعددة الخطوات

5-3 استخدام نظرية عناصر المجموعة 
والمنطق الرياضي للتعبير لفظياً عن 

وحلها  طرق مستخدمة في طرح مسألة
بوضوح ودقة في سياقات رياضية 

وحياتية، أثناء التفاعل  مع ) األقران، 
 المعلمين، وآخرون(

 

 

 

 

 

 الوحدة الثامنة
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 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

5  ،6  ،
7 

11 

 
 قوانين األسس 

 

 متعددة كثيرات الحدود (
 الحدوديات( –الحدود 

 
 

  جمع كثيرات الحدود
 وطرحها

 

 ضرب كثيرات الحدود 
 

 

  قسمة كثيرات الحدود
 على حد جبري

 

 الوحدة  مراجعة
 التاسعة

مقارنة، ترتيب و تمثيل أعداد    1-2
 األعداد نسبية على خط

 المقادير الجبرية
 
 

 )    بيئتي    (
 

9 

حل تمارين متعددة الخطوات أخذا   1-9
بعين االعتبار أولوية العمليات باستخدام 
األقواس للتأكيد على التغيرات وأولوية 
العمليات في تمارين مشتركة مع أعداد 

 نسبية

حساب  قوى أعداد نسبية بناء على  1-10
قواعد وخواص العمليات ؛ تقدير / إيجاد 

 نسبيةموجبةالجذر التربيعي ألعداد 

 تعرف المتغيرات والتعبيرات؛ 1 -3
تحويل عبارات لفظية إلى تعبيرات 

 رياضية والعكس

استكشاف طرق لتركيب / تجزي  3- 3
أعداد نسبية وتعبيرات جبرية بناء على 

عمليات سبق تعلمها واستخدامها الكتشاف 
قوانين وخواص العمليات؛ تحليل 

 حدوديات بسيطة

استخدام خواص الجمع والضرب  5 -3
مع أعداد نسبية إلجراء عمليات على 

 حدوديات

إبداء اهتمام بمالحظة واستقراء   6 -3
 أنماط ونماذج بناء على الطرق الرياضية

استنباط مسائل رياضية في بيئة  4 -4
تربوية غنية وسياقات من واقع الحياة 
 باستخدام أعداد نسبية وتعبيرات جبرية

إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب  6 -4
على العقبات في حل مسائل باستخدام تقنيات 

مختلفة )مألوفة وغير مألوفة( وأدوات 
متاحة، طرق تم تعلمها، استخدام 

التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم معقولية 
 اإلجابات

التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير  1 -5
رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية  في 

 سياقات متنوعة
استخدام نظرية عناصر المجموعة  5-3

والمنطق الرياضي للتعبير لفظياً عن طرق 
مستخدمة في طرح مسألة وحلها بوضوح 

في سياقات رياضية وحياتية، أثناء ودقة 
 التفاعل  مع ) األقران، المعلمين، وآخرون(

 

 الوحدة التاسعة
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 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

7  ،8 
،9  

12 

  العامل المشترك
 األكبر)ع.م.أ(

 

  التحليل بإخراج
العامل المشترك 

 األكبر 
 

  تحليل الفرق بين
 مربعين
 

 

  حل معادلة من
الدرجة األولى 
 في متغير واحد

 

  حل معادلة من
الدرجة الثانية 

في متغير واحد 
 بالتحليل
 

 

 من ينات متباال
الدرجة األولى 
 في متغير واحد

 

 الوحدة  مراجعة
 العاشرة

 

حل معادالت من الدرجة األولى بمتغير أو  1-8
جة الثانية متغيرين ؛ حل معادالت من الدر

بمتغير واحد باستخدام خواص المساواة 
وخواص الجمع والضرب ؛ حل متباينات من 

 الدرجة األولى

 
مقادير تحليل ال

 جبريةال
 
 
 

 )العلم و الحياة(

10 

حل تمارين متعددة الخطوات أخذا بعين   1-9

االعتبار أولوية العمليات باستخدام األقواس 
وأولوية العمليات في للتأكيد على التغيرات 

 تمارين مشتركة مع أعداد نسبية
حساب  قوى أعداد نسبية بناء على  1-10

قواعد وخواص العمليات ؛ تقدير / إيجاد الجذر 
 التربيعي ألعداد نسبية موجبة

تحويل  تعرف المتغيرات والتعبيرات؛ 1 -3
 عبارات لفظية إلى تعبيرات رياضية والعكس

استكشاف طرق لتركيب / تجزي أعداد  3-3
نسبية وتعبيرات جبرية بناء على عمليات سبق 
تعلمها واستخدامها الكتشاف قوانين وخواص 

 العمليات؛ تحليل حدوديات بسيطة
حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار   3 -4

واستخدام طرق مختلفة متوفرة )مثال ذلك : رسم 
التخميين والمالحظة، تنظيم صورة، إيجاد نمط، 

قائمة، عمل جدول، حل مسألة ابسط، محاولة 
الطريقة العكسية، شرح وتفسير طرق باستخدام 
الورقة والقلم، والحسابات الذهنية، التكنولوجيا، 

التمثيالت البيانية، التقدير الذهني، التحقق من 
البيانات الناقصة والمتكررة ... الخ( من خالل 

 أو مشاريع أخرىأنشطة رياضية 
إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب على  6 -4

العقبات في حل مسائل باستخدام تقنيات مختلفة 
)مألوفة وغير مألوفة( وأدوات متاحة، طرق تم 

تعلمها، استخدام التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم 
 معقولية اإلجابات

لتعبير رياضي التحقق من القيمة الحقيقية  1 -5

 يتضمن أدوات ربط منطقية  في سياقات متنوعة

استخدام نظرية عناصر المجموعة والمنطق  5-3

الرياضي للتعبير لفظياً عن طرق مستخدمة في 
طرح مسألة وحلها بوضوح ودقة في سياقات 

رياضية وحياتية، أثناء التفاعل  مع ) األقران، 
 المعلمين، وآخرون(

 

 

 

 الوحدة العاشرة



5 
 

 

 

 

 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

10  ،
11 

9 

 

  نظرية فيثاغورث
 وعكسها

 

  مساحة شبه
 المنحرف

 
 

  حل المسائل
مساحة األشكال :

 غير منتظمة
 

  مساحة السطوح
 )ثالثية األبعاد(

 

  حجم األسطوانة
حجم  –الدائرية 

 المخروط الدائري
 

 

 الوحدة  مراجعة
 الحادي عشر

 مضلعات وتصنيف  تعّرف،رسم  1 -2
 معايير حسب األبعاد ثالثية وأشكال
 مختلفة

 
 

 الهندسة والقياس
 
 

 (الزراعة)
 

11 

استخدام التطابق والتشابه في  2 -2
المثلثات ونظرية فيثاغورث في حل 

 مسائل مباشرة

 ، مستقيمة قطع أطوال حساب 4 -2
 ومحيط ، دائرة محيط زوايا، قياسات
 مناسبة وحدات باستخدام هندسية أشكال

 رياضية سياقات في مالئمه وأدوات
 ، التشابه ، التطابق على بناء) منطقية
 من مسائل حل وفي( فيثاغورث نظرية

 حياتية ومواقف أخرى دراسية مواد
 يومية

 للمساحات الجمع خاصية استخدام 5 -2
 بما)  مألوفة غير أشكال مساحة إليجاد

 وحدة باستخدام(   المنحرف شبه ذلك في
 بين والتحويالت المتري، النظام

 ، الوحدة لنفس وأجزائها المضاعفات
 العلوم ، الرياضيات في مناسبة وأدوات
 يومية حياتية ومسائل

 المنشور، المكعب، حجم استخدام 6 -2
 باستخدام والمخروط  الهرم، االسطوانة،

 بين التحويالت المتري، النظام وحدات
 الوحدة، لنفس وأجزائها المضاعفات

 رياضية مسائل في مناسبة وأدوات
 يومية حياتية ومسائل علوم ، مألوفة

إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب  6 -4
على العقبات في حل مسائل باستخدام 
تقنيات مختلفة )مألوفة وغير مألوفة( 

وأدوات متاحة، طرق تم تعلمها، استخدام 
التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم 

 معقولية اإلجابات

اقتراح فرضيات والتحقق من  2 -5
 صحتها في حاالت معينة؛ دعم العمل
)الخطوات، والعالقات(والنتائج التي 

حصل عليها بإعطاء تبريرات منطقية 
 ومناسبة وحجج متعددة الخطوات

 

 عشر الحاديالوحدة 
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 األسابيع
عدد 

 الساعات
 الرقم وحدة التعلم كفايات/ معايير المنهج محتوى التعلم

11  ،
12  ،

13 
8 

إبداء اهتمام بمالحظة واستقراء   6 -3 
 أنماط ونماذج بناء على الطرق الرياضية

 
 االحتمال

 
 

 (عالم المرح)

12 

حل مسائل مألوفة وغير مألوفة   3 -4
باختيار واستخدام طرق مختلفة متوفرة 
)مثال ذلك : رسم صورة، إيجاد نمط، 

التخميين والمالحظة، تنظيم قائمة، عمل 
جدول، حل مسألة ابسط، محاولة 

الطريقة العكسية، شرح وتفسير طرق 
باستخدام الورقة والقلم، والحسابات 

الت البيانية، الذهنية، التكنولوجيا، التمثي
التقدير الذهني، التحقق من البيانات 

الناقصة والمتكررة ... الخ( من خالل 
 أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى

تسجيل بيانات باستخدام الرسوم  2 -4
واألشكال البيانية، وتفسير بيانات 

باستخدام المتوسط الحسابي، الوسيط، 
المنوال، والمدى لتمثيل البيانات ؛ تعرف 

 االتجاهات والعالقات في البيانات
إيجاد احتمال وقوع حدث ما من  5 -4

االحتمال  خالل تجربة عشوائية؛حساب
 من عينة بيانات أو نماذج هندسية

إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب  6 -4
على العقبات في حل مسائل باستخدام 
تقنيات مختلفة )مألوفة وغير مألوفة( 

وأدوات متاحة، طرق تم تعلمها، استخدام 
التكنولوجيا والستراتيجيات لتقييم 

 معقولية اإلجابات

اقتراح فرضيات والتحقق من  2 -5
صحتها في حاالت معينة؛ دعم العمل 
)الخطوات، والعالقات( والنتائج التي 
حصل عليها بإعطاء تبريرات منطقية 

 ومناسبة وحجج متعددة الخطوات
 

 الوحدة الثانية عشر


