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.تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األبعاد حسب معايير مختلفة2-1

في المثلثات ونظرية .في حل مسائل مباشرةفيثاغورث استخدام التطابق والتشابه 2-2

ة حساب أطوال قطع مستقيمة ، قياسات زوايا ، محيط دائرة ومحيط أشكال هندسية باستخدام وحدات مناسب2-4
ائل من مواد وفي حل مس( بناء على التطابق ، التشابه ، نظرية فيثاغورث)وأدوات مالئمة في سياقات رياضية منطقية 

.دراسية أخرى ومواقف حياتية يومية

ام باستخد(  بما في ذلك شبه المنحرف)استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة أشكال غير مألوفة 2-5
يات، وحدات النظام المتري، والتحويالت بين المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات مناسبة في الرياض

.العلوم ومسائل حياتية يومية

استخدام حجم المكعب ، المنشور، االسطوانة، الهرم، والمخروط  باستخدام وحدات النظام المتري ؛ التحويالت2-6
ية بين المضاعفات وأجزائها لنفس الوحدة ، وأدوات مناسبة في حل مسائل رياضية مألوفة ، علوم ومسائل حيات

.مباشرة



التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن أدوات ربط منطقية  في سياقات متنوعة5-1

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

.استنباط مسائل رياضية في بيئة تربوية غنية باستخدام أعداد نسبية وتعبيرات جبرية4-4

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



شاف قوانين أعداد نسبية وتعبيرات جبرية بناء على عمليات سبق تعلمها، واستخدامها الكتتجزيء/ استكشاف طرق لتركيب 3-3
.وخواص العمليات؛ تحليل حدوديات بسيطة

.إيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية موجبة/ حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص العمليات ؛ تقدير1-10

تنظيم رسم صورة ، ايجاد نمط ، التخمين والمالحظة ،: مثال ذلك)حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مختلفة متوفرة 4-3
قائمة، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، محاولة الطريقة العكسية ، شرح وتفسير طرق باستخدام الورقة والقلم ، التكنولوجيا ، 







ة تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثي2-1
.األبعاد حسب معايير مختلفة

ي ففيثاغورث استخدام التطابق والتشابه 2-2
في المثلثات ونظرية .حل مسائل مباشرة

حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص 1-10
.موجبةإيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية/ العمليات ؛ تقدير



حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص العمليات ؛ 1-10
.إيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية موجبة/ تقدير

ئل في حل مسافيثاغورث استخدام التطابق والتشابه 2-2
في المثلثات ونظرية .مباشرة

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

رية بناء على التطابق ، التشابه ، نظ)سياقات رياضية منطقية 
ية وفي حل مسائل من مواد دراسية أخرى ومواقف حيات( فيثاغورث

.يومية

لوجود العملية العكسية 8-1ممكن كفاية 



حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مختلفة4-3
ظيم رسم صورة ، ايجاد نمط ، التخمين والمالحظة ، تن: مثال ذلك)متوفرة 

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

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

رية بناء على التطابق ، التشابه ، نظ)سياقات رياضية منطقية 
ية وفي حل مسائل من مواد دراسية أخرى ومواقف حيات( فيثاغورث

.يومية

حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص العمليات ؛ 1-10
.إيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية موجبة/ تقدير

أدوات التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن5-1
ربط منطقية  في سياقات متنوعة

عمل اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حاالت معينة ؛ دعم ال5-2
والنتائج التي حصل عليها بإعطاء تبريرات ( الخطوات ، والعالقات)

منطقية ومناسبة وحجج متعددة الخطوات



حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مختلفة4-3
ظيم رسم صورة ، ايجاد نمط ، التخمين والمالحظة ، تن: مثال ذلك)متوفرة 

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

حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص العمليات ؛ 1-10
.إيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية موجبة/ تقدير

أدوات التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن5-1
ربط منطقية  في سياقات متنوعة



/حساب قوى أعداد نسبية بناء على قواعد وخواص العمليات ؛ تقدير1-10
.إيجاد الجذر التربيعي ألعداد نسبية موجبة

وات ربط التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتضمن أد5-1
منطقية  في سياقات متنوعة

اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حاالت معينة ؛ دعم العمل5-2
طقية والنتائج التي حصل عليها بإعطاء تبريرات من( الخطوات ، والعالقات)

ومناسبة وحجج متعددة الخطوات

حساب أطوال قطع مستقيمة ، قياسات زوايا ، محيط دائرة ومحيط2-4
أشكال هندسية باستخدام وحدات مناسبة وأدوات مالئمة في سياقات 

وفي حل ( بناء على التطابق ، التشابه ، نظرية فيثاغورث)رياضية منطقية 
.مسائل من مواد دراسية أخرى ومواقف حياتية يومية







ف مفهوم قوم المعلمة بتوظيف المتعلمين في توضيح واستكشات

مساحة شبه المنحرف بالدوران كما في النشاط المعطي 

ل ممكن عن طريق تقسيم  شبه المنحرف الي مثلثين وايجاد مساحة ك

أ  كما في  الشكل . م . ع باخذمنهم  ثم جمع المساحتين 

مساحة المثلثين بقاعدتين = مساحة شبه المنحرف 

ع × 2ق+ ع  × 1ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

عامل مشترك   ع

(2ق+ 1ق) ــــــــ  

2

1ق

2ق

ع



خدام أعداد استنباط مسائل رياضية في بيئة تربوية غنية باست4-4
.نسبية وتعبيرات جبرية

اد تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األبع2-1
.حسب معايير مختلفة

ناء على أعداد نسبية وتعبيرات جبرية بتجزيء/ استكشاف طرق لتركيب 3-3
ليل عمليات سبق تعلمها، واستخدامها الكتشاف قوانين وخواص العمليات؛ تح

.حدوديات بسيطة



اد تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األبع2-1
.حسب معايير مختلفة

ير استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة أشكال غ2-5
باستخدام وحدات النظام(  بما في ذلك شبه المنحرف)مألوفة 

المتري، والتحويالت بين المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة 
اتية القياس، وأدوات مناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حي

.يومية





قوم المعلمة بتوظيف المتعلمين في توضيحت

انه من الممكن تقسيم الشكل الي اكثر من طريقة 

أكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة الجزء المظلل ( 2) 

h  ( 2ص–2س) طf (  2ص–2س)

2س–2ص  [2ص2ط س]





ير استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة أشكال غ2-5
باستخدام وحدات النظام(  بما في ذلك شبه المنحرف)مألوفة 

المتري، والتحويالت بين المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة 
اتية القياس، وأدوات مناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حي

.يومية

يط حساب أطوال قطع مستقيمة ، قياسات زوايا ، محيط دائرة ومح2-4
ت أشكال هندسية باستخدام وحدات مناسبة وأدوات مالئمة في سياقا

وفي ( ورثبناء على التطابق ، التشابه ، نظرية فيثاغ)رياضية منطقية 
.حل مسائل من مواد دراسية أخرى ومواقف حياتية يومية



استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة2-5
(   بما في ذلك شبه المنحرف)أشكال غير مألوفة 

باستخدام وحدات النظام المتري، والتحويالت بين 
المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات 

.وميةمناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حياتية ي



استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة2-5
(   بما في ذلك شبه المنحرف)أشكال غير مألوفة 

باستخدام وحدات النظام المتري، والتحويالت بين 
المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات 

.وميةمناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حياتية ي

لفة حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مخت4-3
رسم صورة ، ايجاد نمط ، التخمين والمالحظة ،: مثال ذلك)متوفرة 

تنظيم قائمة، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، محاولة الطريقة 
نولوجيا العكسية ، شرح وتفسير طرق باستخدام الورقة والقلم ، التك

 ،







قوانين علي ان الدرس ليس جديد ولكن عملية اختصار الوالتاكيديجب الرجوع الي الصف السابع 

العامل المشترك باخذ



استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة2-5
(   بما في ذلك شبه المنحرف)أشكال غير مألوفة 

باستخدام وحدات النظام المتري، والتحويالت بين 
المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات 

.وميةمناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حياتية ي

اد تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األبع2-1
.حسب معايير مختلفة



من التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتض5-1
أدوات ربط منطقية  في سياقات متنوعة

في إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب على العقبات4-6
حل مسائل باستخدام تقنيات مختلفة 

( مألوفة وغير مألوفة)

أعداد نسبية تجزيء/ استكشاف طرق لتركيب 3-3
وتعبيرات جبرية بناء على عمليات سبق تعلمها، 

ل واستخدامها الكتشاف قوانين وخواص العمليات؛ تحلي
.حدوديات بسيطة



من التحقق من القيمة الحقيقية لتعبير رياضي يتض5-1
أدوات ربط منطقية  في سياقات متنوعة

في إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب على العقبات4-6
حل مسائل باستخدام تقنيات مختلفة 

( مألوفة وغير مألوفة)

أعداد نسبية تجزيء/ استكشاف طرق لتركيب 3-3
وتعبيرات جبرية بناء على عمليات سبق تعلمها، 

ل واستخدامها الكتشاف قوانين وخواص العمليات؛ تحلي
.حدوديات بسيطة



لفة حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مخت4-3
رسم صورة ، ايجاد نمط ، التخمين والمالحظة ،: مثال ذلك)متوفرة 

تنظيم قائمة، عمل جدول ، حل مسألة أبسط ، محاولة الطريقة 
نولوجيا العكسية ، شرح وتفسير طرق باستخدام الورقة والقلم ، التك

 ،





استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساحة2-5
(   بما في ذلك شبه المنحرف)أشكال غير مألوفة 

باستخدام وحدات النظام المتري، والتحويالت بين 
المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات 

.وميةمناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حياتية ي

عاد تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األب2-1
.حسب معايير مختلفة

ة استخدام خاصية الجمع للمساحات إليجاد مساح2-5
(   بما في ذلك شبه المنحرف)أشكال غير مألوفة 

باستخدام وحدات النظام المتري، والتحويالت بين
المضاعفات وأجزائها لنفس وحدة القياس، وأدوات 

.وميةمناسبة في الرياضيات، العلوم ومسائل حياتية ي



معايير تعرف ، رسم ، وتصنيف مضلعات وأشكال ثالثية األبعاد حسب2-1
.مختلفة

استخدام حجم المكعب ، المنشور، االسطوانة، الهرم، 2-6
والمخروط  باستخدام وحدات النظام المتري ؛ التحويالت بين

المضاعفات وأجزائها لنفس الوحدة ، وأدوات مناسبة في حل 
.مسائل رياضية مألوفة ، علوم ومسائل حياتية مباشرة

ي حل إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة للتغلب على العقبات ف4-6
مسائل باستخدام تقنيات مختلفة 

( مألوفة وغير مألوفة)

بيرات أعداد نسبية وتعتجزيء/ استكشاف طرق لتركيب 3-3
شاف جبرية بناء على عمليات سبق تعلمها، واستخدامها الكت

.قوانين وخواص العمليات؛ تحليل حدوديات بسيطة



استخدام حجم المكعب ، المنشور، االسطوانة، الهرم، والمخروط  2-6
ائها باستخدام وحدات النظام المتري ؛ التحويالت بين المضاعفات وأجز
وم لنفس الوحدة ، وأدوات مناسبة في حل مسائل رياضية مألوفة ، عل

.ومسائل حياتية مباشرة



استخدام حجم المكعب ، المنشور، االسطوانة، الهرم، 2-6
والمخروط  باستخدام وحدات النظام المتري ؛ التحويالت بين 

ائل المضاعفات وأجزائها لنفس الوحدة ، وأدوات مناسبة في حل مس
.رياضية مألوفة ، علوم ومسائل حياتية مباشرة








