
 

 

 للتعليم املستمر  للخطة الفصلية التوزيع الزم"!

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدرا>;! 

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضيـلريا

 السابعالصف         
 

 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

       

 1 1  - استقبال الطلبة واستالم الكتب

 
يوجد قيمة التعابKL الجKSية باستخدام قيم املتغKLات 

 املعطاه
349 - 356 

 التعابیر الجبریة	
 1 2 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
يوجد قيمة التعابKL الجKSية باستخدام قيم املتغKLات 

 املعطاه
349 - 356 

 التعابیر الجبریة	
 1 3 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 1 4 التعابKL:  الخامسةالوحدة  المتتالیات	 364 - 357 يصف العالقات ويوسع حدود املتتالية الحسابية  

 1 5 التعابKL:  الخامسةالوحدة  المتتالیات	 364 - 357 يصف العالقات ويوسع حدود املتتالية الحسابية  

 1 6 التعابKL:  الخامسةالوحدة  مختKQ االستكشاف : املتتاليات 366 - 365 يستكشف األنماط dي متتاليات األشكال الهندسية  

يبسط التعابKL الجKSية باستخدام خواص    1 7 التعابKL:  الخامسةالوحدة  العمليات واصخ 374 - 367



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 الرياضيات

 
يبسط التعابKL الجKSية باستخدام خواص 

 الرياضيات
367 - 374 

 العمليات واصخ
 1 8 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 2 1 التعابKL:  الخامسةالوحدة  خاصية التوزيع 382 - 375 يبسط التعابKL الجKSية باستخدام خاصية التوزيع 

 2 2 التعابKL:  الخامسةالوحدة  خاصية التوزيع 382 - 375 يبسط التعابKL الجKSية باستخدام خاصية التوزيع 

 
اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية عن طريق 

 386 - 383 رسم جدول 
استقصاء حل املسائل : رسم 

 جدول 
 2 3 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
 اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية عن طريق

 386 - 383 رسم جدول 
استقصاء حل املسائل : رسم 

 جدول 
 2 4 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
 اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية عن طريق

 386 - 383 رسم جدول 
استقصاء حل املسائل : رسم 

 جدول 
 2 5 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
يبسط التعابKL الجKSية من خالل تجميع الحدود 

 املتشا}zة 
387 - 394 

 تبسيط التعابKL الجKQية
 2 6 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
يبسط التعابKL الجKSية من خالل تجميع الحدود 

 املتشا}zة 
387 - 394 

 تبسيط التعابKL الجKQية
 2 7 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
يجمع التعابKL الخطية من خالل تجميع الحدود 

 املتشا}zة
395 - 402 

 جمع التعابKL الخطية
 2 8 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
 KLالخطية من خالل تجميع الحدود يجمع التعاب

 املتشا}zة
395 - 402 

 جمع التعابKL الخطية
 3 1 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

يطرح التعابKL الخطية من خالل تجميع الحدود    3 2 التعابKL:  الخامسةالوحدة  طرح التعابKL الجKQية 410 - 403



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 املتشا}zة

 
 يطرح التعابKL الخطية من خالل تجميع الحدود

 املتشا}zة
403 - 410 

 طرح التعابKL الجKQية
 3 3 التعابKL:  الخامسةالوحدة 

 
 يحلل التعابKL الخطية باستخدام النماذج 

411 - 414 
تحليل مختKQ االستكشاف: 

 التعابKL الخطية إgى عوامل
 3 4 التعابKL: الخامسةالوحدة 

 
يحلل مجموع أو الفرق بLن حدين باستخدام العامل 

  KSك األكKy422 - 415 املش 
تحليل التعابKL الخطية إgى 

 عوامل
 3 5 التعابKL: الخامسةالوحدة 

 
يحلل مجموع أو الفرق بLن حدين باستخدام العامل 

  KSك األكKy422 - 415 املش 
تحليل التعابKL الخطية إgى 

 عوامل
 3 6 التعابKL: الخامسةالوحدة 

 3 7 التعابKL:  الخامسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 428 - 423 جميع نواتج تعلم الوحدة 

 3 8 التعابKL:  الخامسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 428 - 423 جميع نواتج تعلم الوحدة 

 

يكتب ويحل معادالت الجمع والطرح باستخدام 

 436 - 433 النماذج 

 KQاالستكشاف : حل مخت

معادالت الجمع والطرح ذات 

 الخطوة الواحدة

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
1 4 

 444 - 437 يحل معادالت الجمع والطرح ذات الخطوة الواحدة  
حل املعادالت الجمع والطرح 

 ذات الخطوة الواحدة

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
2 4 

 444 - 437 يحل معادالت الجمع والطرح ذات الخطوة الواحدة  
حل املعادالت الجمع والطرح 

 ذات الخطوة الواحدة

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
3 4 

يكتب ويحل معادالت الضرب باستخدام الرسوم   مختKQ االستكشاف : معادالت  446 - 445 املعادالت :  السادسةالوحدة  4 4 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

الرسوم الضرب باستخدام  البيانية الشريطية 

 البيانية الشريطية

 واملتباينات

 
يحل معادالت الضرب والقسمة ذات الخطوة 

 الواحدة 
447 - 454 

املعادالت :  السادسةالوحدة  معادالت الضرب والقسمة

 واملتباينات
5 4 

 
يحل معادالت الضرب والقسمة ذات الخطوة 

 الواحدة 
447 - 454 

املعادالت :  السادسةالوحدة  الضرب والقسمة معادالت

 واملتباينات
6 4 

 
يحل املعادالت ذات املعامالت النسبية باستخدام 

 الرسوم البيانية الشريطية 
455 - 456 

مختKQ االستكشاف : حل 

املعادالت باستخدام املعامالت 

 النسبية

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
7 4 

 
يحل املعادالت أحادية الخطوة ذات املعامالت 

 النسبية 
457 - 464 

حل املعادالت باستخدام 

 املعامالت النسبية

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
8 4 

 
يحل املعادالت أحادية الخطوة ذات املعامالت 

 النسبية 
457 - 464 

حل املعادالت باستخدام 

 املعامالت النسبية

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
1 5 

 
يحل املعادالت املكونة من خطوتLن باستخدام 

 الرسم البياني الشريطي 
465 - 468 

مختKQ االستكشاف: حل 

 كونة من خطوتLناملعادالت امل

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
2 5 

 476 - 469 يحل املعادالت املكونة من خطوتLن  
املعادالت املكونة من حل 

 خطوتLن

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
3 5 

حل املعادالت املكونة من  476 - 469 يحل املعادالت املكونة من خطوتLن   املعادالت :  السادسةالوحدة  4 5 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 واملتباينات خطوتLن

 
 p(x+q)=rيحل املعادالت ثنائية الخطوات بالصورة 

 باستخدام النماذج
477 - 480 

مختKQ االستكشاف: حل 

كونة من أكKv من املعادالت امل

Lنخطوت 

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
5 5 

 p(x+q)=r  481 - 488يحل املعادالت ثنائية الخطوات بالصورة  
 Kvحل املعادالت املكونة من أك

 من خطوتLن

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
6 5 

 p(x+q)=r  481 - 488يحل املعادالت ثنائية الخطوات بالصورة  
 Kvحل املعادالت املكونة من أك

 من خطوتLن

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
7 5 

 
اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية باستخدام 

 Kyتيب عك�;! الحل ب
489 - 492 

استقصاء حل املسائل : الحل 

xyzتيب عكK|ب 

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
8 5 

 
اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية باستخدام 

 Kyتيب عك�;!الحل ب
489 - 492 

استقصاء حل املسائل : الحل 

xyzتيب عكK|ب 

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
1 6 

 
اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية باستخدام 

 Kyتيب عك�;!الحل ب
489 - 492 

استقصاء حل املسائل : الحل 

xyzتيب عكK|ب 

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
2 6 

 496 - 493 يحل مسائل تتضمن متباينات باستخدام النماذج  
مختKQ االستكشاف : حل 

 املتباينات

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
3 6 

 
يحل املتباينات باستخدام خاصي�! الجمع أو الطرح 

 dي املتباينة 
497 - 504 

حل املتباينات بالجمع أو 

 الطرح

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
4 6 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 
يحل املتباينات باستخدام خاصي�! الجمع أو الطرح 

 dي املتباينة 
497 - 504 

حل املتباينات بالجمع أو 

 الطرح

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
5 6 

 
يحل املتباينات باستخدام خاصي�! الضرب أو 

 القسمة dي املتباينة 
505 - 512 

حل املتباينات بالضرب أو 

 القسمة

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
6 6 

 
يحل املتباينات باستخدام خاصي�! الضرب أو 

 القسمة dي املتباينة 
505 - 512 

حل املتباينات بالضرب أو 

 القسمة

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
7 6 

 
يحل املتباينات املكونة من خطوتLن وتمثيل 

 الحل ع~ى خط األعداد
513 - 520 

حل املتباينات املكونة من 

 خطوتLن

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
8 6 

 
وتمثيل يحل املتباينات املكونة من خطوتLن 

 الحل ع~ى خط األعداد
513 - 520 

حل املتباينات املكونة من 

 خطوتLن

املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
1 7 

 أنشطة ومراجعة الوحدة 528 - 521 جميع نواتج تعلم الوحدة 
املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
2 7 

 ومراجعة الوحدةأنشطة  528 - 521 جميع نواتج تعلم الوحدة 
املعادالت :  السادسةالوحدة 

 واملتباينات
3 7 

 

يصنف الزوايا ويحدد الزوايا املتقابلة بالرأس 

 والزوايا املتجاورة 

 

 تصنيف الزوايا 542 - 535
األشكال : السابعةالوحدة 

 الهندسية
4 7 

 
يصنف الزوايا ويحدد الزوايا املتقابلة بالرأس 

 542 - 535 والزوايا املتجاورة 
األشكال :  السابعةالوحدة  تصنيف الزوايا

 الهندسية
5 7 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 

 

يحدد الزاويتLن املتكاملتLن واملتتامتLن ويوجد 

 قياسات الزوايا الناقصة 

 
543 - 550 

 املتكاملة و  املتتامة الزوايا
األشكال : السابعةالوحدة 

 الهندسية
6 7 

 

يحدد الزاويتLن املتكاملتLن واملتتامتLن ويوجد 

 قياسات الزوايا الناقصة 

 
543 - 550 

 املتكاملةو  املتتامة الزوايا
األشكال : السابعةالوحدة 

 الهندسية
7 7 

 

يرسم املثلثات باستخدام الزوايا املعطاة أو أطوال 

 األضالع 

 
551 - 554 

 تصميممختKQ االستكشاف: 

 املثلثات
األشكال :  السابعةالوحدة 

 الهندسية
8 7 

 

يصنف األنواع املختلفة للمثلثات ويوجد قياسات 

 الزوايا الناقصة dي املثلث 

 
555 - 562 

األشكال :  السابعةالوحدة  املثلثات

 8 1 الهندسية

 

يصنف األنواع املختلفة للمثلثات ويوجد قياسات 

 الزوايا الناقصة dي املثلث 

 
555 - 562 

األشكال :  السابعةالوحدة  املثلثات

 8 2 الهندسية

 

 اسKyاتيجية يحل املسائل غKL التقليدية عن طريق

 عمل نموذج

 
567 - 570 

 إعداد املسائل:استقصاء حل 

 نموذج

األشكال  السابعة:الوحدة 

 8 3 الهندسية

األشكال  السابعة:الوحدة  إعداد املسائل:استقصاء حل  570 - 567 اسKyاتيجيةيحل املسائل غKL التقليدية عن طريق   4 8 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 عمل نموذج

 
 الهندسية نموذج

 

 اسKyاتيجيةيحل املسائل غKL التقليدية عن طريق 

 عمل نموذج

 
567 - 570 

عمل  املسائل:استقصاء حل 

 نموذج

األشكال  السابعة:الوحدة 

 8 5 الهندسية

 

ين�;� رسم مقياس نس�! بنسبة مقياس مختلفة 

 اإلنKyنتباستخدام الخرائط ع�ى 

 
571 - 574 

 KQاستقصاء  االستكشاف:مخت

الخرائط عKQ اإلن|Kنت 

 باملقياس النس�xوالرسومات 

األشكال  السابعة:الوحدة 

 8 6 الهندسية

 
يحل مسائل من الحياة اليومية وال�x تتضمن 

 رسومات املقاييس النسبية
 ييس النسبيةاملقا رسومات 582 - 575

األشكال  السابعة:الوحدة 

 الهندسية
7 8 

 
يحل مسائل من الحياة اليومية وال�x تتضمن 

 رسومات املقاييس النسبية
 ييس النسبيةاملقا رسومات 582 - 575

األشكال  السابعة:الوحدة 

 الهندسية
8 8 

 

يرسم املنظور العلوي والجان�! واألمامي ألشكال 

 ثالثية األبعاد 

العلوي يرسم شكل ثالثي األبعاد بمعلومية املنظور 

 والجان�! واألمامي

 شكال ثالثية األبعاداأل رسم  592 - 585
األشكال  السابعة:الوحدة 

 الهندسية
1 9 

 

يرسم املنظور العلوي والجان�! واألمامي ألشكال 

 ثالثية األبعاد 

يرسم شكل ثالثي األبعاد بمعلومية املنظور العلوي 

 والجان�! واألمامي

 األبعادشكال ثالثية األ رسم   585- 592

األشكال  السابعة:الوحدة 

 9 2 الهندسية



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 
يعLن املقاطع العرضية لشكل ثالثي األبعاد ويحدد 

 600 - 593 الشكل من املقطع العر�;! 
األشكال  السابعة:الوحدة  املقاطع العرضية

 الهندسية
3 9 

 
يعLن املقاطع العرضية لشكل ثالثي األبعاد ويحدد 

 600 - 593 الشكل من املقطع العر�;! 
األشكال  السابعة:الوحدة  املقاطع العرضية

 الهندسية
4 9 

 أنشطة ومراجعة الوحدة 606 - 601 جميع نواتج تعلم الوحدة 
األشكال  السابعة:الوحدة 

 الهندسية
5 9 

 أنشطة ومراجعة الوحدة 606 - 601 جميع نواتج تعلم الوحدة 
األشكال  السابعة:الوحدة 

 الهندسية
6 9 

 أنشطة ومراجعة الوحدة 606 - 601 نواتج تعلم الوحدةجميع  
األشكال :  السابعةالوحدة 

 الهندسية
7 9 

 أنشطة ومراجعة الوحدة 606 - 601 جميع نواتج تعلم الوحدة 
األشكال :  السابعةالوحدة 

 الهندسية
8 9 

 10 1 مراجعة عامة

 10 2 مراجعة عامة

 10 3 مراجعة عامة

 10 4 مراجعة عامة

 10 5 مراجعة عامة

 10 6 مراجعة عامة



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 10 7 مراجعة عامة

 10 8 مراجعة عامة

 

 .(للمطالعة الذاتية) مالحظة: لم يتم إدراج مختKSي استكشاف من الوحدة السابعة وذلك العتمادها ع�ى اآللة الحاسبة البيانية

 



 

 

 للتعليم املستمر  للخطة الفصلية التوزيع الزم"!

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدرا>;! 

 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضيـلريا

 الثامنالصف           
 

 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

       

 1 1  - استقبال الطلبة واستالم الكتب

	ةخطی معادالت إلى البیانیة والتمثیالت الجداول یحول  267	-	276	 	العالقات تمثیل  1 2 الدوال الرابعة: الوحدة

	ةخطی معادالت إلى البیانیة والتمثیالت الجداول یحول  	العالقات تمثیل 276	-	267  1 3 الدوال الرابعة: الوحدة

	ةخطی معادالت إلى البیانیة والتمثیالت الجداول یحول  267	-	276	 	العالقات تمثیل  1 4 الدوال الرابعة: الوحدة

	بیانیة وتمثیالت جداول باستخدام العالقات یمثل  277	-	284	 	العالقات  1 5 الدوال الرابعة: الوحدة

	بیانیة وتمثیالت جداول باستخدام العالقات یمثل  277	-	284	 	العالقات  1 6 الدوال الرابعة: الوحدة

	بیانیة وتمثیالت جداول باستخدام العالقات یمثل  277	-	284	 	العالقات  1 7 الدوال الرابعة: الوحدة

	دوال تعتبر التي العالقات یحدد  285	-	286	  العالقات: االستكشاف مختبر
	والدوال

 1 8 الدوال الرابعة: الوحدة



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 الدالة مجال یحدد -الدوال جداول ویكمل الدالة قیم یوجد 
	الدوال جداول باستخدام ومداھا 287	-	294	 	الدوال  2 1 الدوال الرابعة: الوحدة

 الدالة مجال یحدد -الدوال جداول ویكمل الدالة قیم یوجد 
	الدوال جداول باستخدام ومداھا 287	-	294	 	الدوال  2 2 الدوال الرابعة: الوحدة

	لبیانیةا والتمثیالت الجداول باستخدام الخطیة الدوال یمثل  295	-	304	 	الخطیة الدوال  2 3 الدوال الرابعة: الوحدة

	لبیانیةا والتمثیالت الجداول باستخدام الخطیة الدوال یمثل  295	-	304	 	الخطیة الدوال  2 4 الدوال الرابعة: الوحدة

	لبیانیةا والتمثیالت الجداول باستخدام الخطیة الدوال یمثل  295	-	304	 	الخطیة الدوال  2 5 الدوال الرابعة: الوحدة

	جدول عمل طریق عن تقلیدیة غیر مسائل یحل  305	-	308	 	جدول رسم: المسائل حل استقصاء  2 6 الدوال الرابعة: الوحدة

	جدول عمل طریق عن تقلیدیة غیر مسائل یحل  305	-	308	 	جدول رسم: المسائل حل استقصاء  2 7 الدوال الرابعة: الوحدة

	مختلفة تمثیالت باستخدام دالتین بین یقارن  309	-	318	 	الدوال واصخ مقارنة  2 8 الدوال الرابعة: الوحدة

	مختلفة تمثیالت باستخدام دالتین بین یقارن  309	-	318	 	الدوال واصخ مقارنة  3 1 الدوال الرابعة: الوحدة

	مختلفة تمثیالت باستخدام دالتین بین یقارن  309	-	318	 	الدوال واصخ مقارنة  3 2 الدوال الرابعة: الوحدة

	وتفسیرھما للدالة األولیة والقیمة التغیر معدل یوجد  319	-	326	 	الدوال تكوین  3 3 الدوال الرابعة: الوحدة

	وتفسیرھما للدالة األولیة والقیمة التغیر معدل یوجد  319	-	326	 	الدوال تكوین  3 4 الدوال الرابعة: الوحدة

	وتفسیرھما للدالة األولیة والقیمة التغیر معدل یوجد  319	-	326	 	الدوال تكوین  3 5 الدوال الرابعة: الوحدة

 تمثیالت باستخدام الخطیة وغیر الخطیة الدوال یحدد 
	متعددة 327	-	334	 	الخطیة والدوال غیر الخطیة الدوال  3 6 الدوال الرابعة: الوحدة

 تمثیالت باستخدام الخطیة وغیر الخطیة الدوال یحدد 
	متعددة 327	-	334	 	الخطیة غیرالدوال و الخطیة الدوال  3 7 الدوال الرابعة: الوحدة

 تمثیالت باستخدام الخطیة وغیر الخطیة الدوال یحدد 
	متعددة 327	-	334	 	الخطیة غیرالدوال و الخطیة الدوال  3 8 الدوال الرابعة: الوحدة

ً  التربیعیة الدوال یمثل  	بیانیا 335	-	342	 	التربیعیة الدوال  4 1 الدوال الرابعة: الوحدة



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

ً  التربیعیة الدوال یمثل  	بیانیا 335	-	342	 	التربیعیة الدوال  4 2 الدوال الرابعة: الوحدة

ً  التربیعیة الدوال یمثل  	بیانیا 335	-	342	 	التربیعیة الدوال  4 3 الدوال الرابعة: الوحدة

	ویصفھا النوعیة التمثیالت ویحلل یرسم  347	-	354	 	النوعیة البیانیة التمثیالت  4 4 الدوال الرابعة: الوحدة

	ویصفھا النوعیة التمثیالت ویحلل یرسم  347	-	354	 	النوعیة البیانیة التمثیالت  4 5 الدوال الرابعة: الوحدة

	ویصفھا النوعیة التمثیالت ویحلل یرسم  347	-	354	 	النوعیة البیانیة التمثیالت  4 6 الدوال الرابعة: الوحدة

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  355	-	362	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  4 7 الدوال الرابعة: الوحدة

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  355	-	362	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  4 8 الدوال الرابعة: الوحدة

 اطعق یقطع عندما المتكونة الزوایا بین العالقات یدرس 
	متوازیة مستقیمات 369	-	370	  المستقیمات: االستكشاف مختبر

	المتوازیة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
1 5 

 مایقطعھ مستقیمین من المتكونة الزوایا عالقات تحدید 
	قاطع 371	-	378	 	المستقیمات

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
2 5 

 مایقطعھ مستقیمین من المتكونة الزوایا عالقات تحدید 
 المستقیمات 378	-	371 قاطع

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
3 5 

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 386	 	الھندسي البرھان
 املثلثات :الخامسة الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
4 5 

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 386	 	الھندسي البرھان
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
5 5 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 386	 	الھندسي البرھان
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
6 5 

	المثلث زوایا بین العالقة یستكشف  387	-	388	 	المثلثات: االستكشاف مختبر
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
7 5 

	المثلثات في للزوایا الناقصة القیاسات یوجد  389	-	396	 	المثلثات زوایا
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
8 5 

	المثلثات في للزوایا الناقصة القیاسات یوجد  389	-	396	 	المثلثات زوایا
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
1 6 

 داخلیة زاویة وقیاس مضلع زوایا قیاسات مجموع یوجد 
	منتظم مضلع من واحدة 	والزوایا المضلعات 404	-	397

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
2 6 

 داخلیة زاویة وقیاس مضلع زوایا قیاسات مجموع یوجد 
	منتظم مضلع من واحدة 397	-	404	 	والزوایا المضلعات

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
3 6 

 داخلیة زاویة وقیاس مضلع زوایا قیاسات مجموع یوجد 
	منتظم مضلع من واحدة 397	-	404	 	والزوایا المضلعات

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
4 6 

	نمط عن البحث طریق عن تقلیدیة  غیر مسائل یحل  405	-	408	  عن البحث: المسائل حل استقصاء
	نمط

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
5 6 

	نمط عن البحث طریق عن تقلیدیة  غیر مسائل یحل  405	-	408	  عن البحث: المسائل حل استقصاء
	نمط

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
6 6 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

	قائم مثلث أضالع بین العالقة یمثل  409	-	410	  ثالمثل عالقات: االستكشاف مختبر
	القائم

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
7 6 

	وعكسھا فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  	فیثاغورث نظریة 	418	-	411
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
8 6 

	وعكسھا فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  411	-	418		 	فیثاغورث نظریة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
1 7 

	وعكسھا فیثاغورث نظریة یبرھن  419	-	422	  یةنظر براھین:  االستكشاف مختبر
	فیثاغورث

 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
2 7 

	فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  423	-	430	 	فیثاغورث نظریة استخدام
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
3 7 

	فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  423	-	430	 	فیثاغورث نظریة استخدام
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
4 7 

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
5 7 

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
6 7 

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
7 7 



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  439	-	444	 	أنشطة ومراجعة الوحدة
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
8 7 

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  439	-	444	 	الوحدةأنشطة ومراجعة 
 املثلثات الخامسة: الوحدة

 فيثاغورث ونظرية
1 8 

	والتدویر واإلزاحة االنعكاس خصائص یمیز  449	-	452	 	التحویالت: االستكشاف مختبر  8 2 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  اإلزاحة یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 453	-	460	 	اإلزاحة  8 3 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  اإلزاحة یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 453	-	460	 	اإلزاحة  8 4 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  االنعكاس یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 461	-	468	 	ساالنعكا  8 5 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  االنعكاس یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 461	-	468	 	االنعكاس  8 6 التحويالت السادسة: الوحدة

 ثلھام ستراتیجیةا باستخدام تقلیدیة غیر مسائل یحل 
	بنفسك 469	-	472	 	سكبنف مثلھا: المسائل حل استقصاء  8 7 التحويالت السادسة: الوحدة

 ثلھام ستراتیجیةا باستخدام تقلیدیة غیر مسائل یحل 
	بنفسك 469	-	472	 	سكبنف مثلھا: المسائل حل استقصاء  8 8 التحويالت السادسة: الوحدة

	الدوراني التناظر یمیز  473	-	474	  التماثل: االستكشاف مختبر
	الدوراني

 9 1 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  الدوران یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 475	-	482	 	الدوران  9 2 التحويالت السادسة: الوحدة

ً  الدوران یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 475	-	482	 	الدوران  9 3 التحويالت السادسة: الوحدة

	واألضالع الزوایا بقیاس التمدد خصائص یعمم  483	-	486	 	التمدد: االستكشاف مختبر  9 4 التحويالت السادسة: الوحدة

 التمثیل في المقیاس معامالت باستخدام األبعاد یغیر 
	البیاني 487	-	494	 	/التمدداألبعاد تغییر	عملیات  9 5 التحويالت السادسة: الوحدة

 التمثیل في المقیاس معامالت باستخدام األبعاد یغیر 
	البیاني 487	-	494	 	/التمدداألبعاد تغییر	عملیات  9 6 التحويالت السادسة: الوحدة



 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  495	-	500	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  9 7 التحويالت السادسة: الوحدة

	تعلم الوحدةجمیع نواتج   495	-	500	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  9 8 التحويالت السادسة: الوحدة

 10 1 مراجعة عامة

 10 2 مراجعة عامة

 10 3 مراجعة عامة

 10 4 مراجعة عامة

 10 5 مراجعة عامة

 10 6 مراجعة عامة

 10 7 مراجعة عامة

 10 8 مراجعة عامة

 

 .(للمطالعة الذاتية) وذلك العتمادها عaى اآللة الحاسبة البيانية الرابعةمالحظة: لم يتم إدراج مختQR استكشاف من الوحدة 

 



 

 

 للتعليم املستمر  للخطة الفصلية التوزيع الزم"!

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدرا>;! 

 الرياضيات

 التاسعالصف            

 الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار
الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

       

                                                .             القياسية صور34ا 2ي الحدود كث*(ات كتابة. 1 

 .الحدود كث*(ات وطرح جمع. 2 
 الحدود كثXYات جمع 1-7 

 وطرحها

): 7( الوحدة

 XYالتعاب 

 واملعادالت

 الXaبيعية

1 

 1األسبوع  

                                                .             القياسية صور34ا 2ي الحدود كث*(ات كتابة. 1 

 .الحدود كث*(ات وطرح جمع. 2
 الحدود كثXYات جمع 1-7 

 وطرحها
2 

                                         .                         حد أحادية 2ي الحدود كث*(ة ضرب. 1 

 .حدود كث*(ة 2ي حد أحادية عQى تشتمل الLM املعادالت حل. 2
 dي حدود كثXYة ضرب 2-7 

 حد أحادية
3 

                                         .                         حد أحادية 2ي الحدود كث*(ة ضرب. 1 

 .حدود كث*(ة 2ي حد أحادية عQى تشتمل الLM املعادالت حل. 2
 dي حدود كثXYة ضرب 2-7 

 حد أحادية
4 

                                                .   FOIL طريقة باستخدام الحدين ذات املعادالت ضرب. 1 

  

 .التوزيع خاصية باستخدام الحدود كث*(ة املعادالت ضرب. 2

 
 الحدود كثXYات ضرب 3-7

5 

                                                .   FOIL طريقة باستخدام الحدين ذات املعادالت ضرب. 1 

  
 6 الحدود كثXYات ضرب 3-7 
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الحصة 

 الدراسية
 األسبوع

 .التوزيع خاصية باستخدام الحدود كث*(ة املعادالت ضرب. 2

                                                .   FOIL طريقة باستخدام الحدين ذات املعادالت ضرب. 1 

  

 .التوزيع خاصية باستخدام الحدود كث*(ة املعادالت ضرب. 2

 
 الحدود كثXYات ضرب 3-7

7 

                                                                  حدين ذو  تعب*(  مربع ناتج إيجاد. 1 

 .الطرح ناتج مربع إيجاد. 2
 8 الخاصة الضرب نواتج 4-7 

                                                                  حدين ذو  تعب*(  مربع ناتج إيجاد. 1 

 .الطرح ناتج مربع إيجاد. 2
 1 الخاصة الضرب نواتج 4-7 

 2األسبوع  

.                                                                                                   التوزيع خاصية باستخدام العوامل إfى الحدود كث*(ة قادير امل تحليل. 1 

 ax^2+bx=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 2 التوزيع خاصية استخدام 5-7 

.                                                                                                   التوزيع خاصية باستخدام العوامل إfى الحدود كث*(ة قادير امل تحليل. 1 

 ax^2+bx=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 3 التوزيع خاصية استخدام 5-7 

.                                                                                                   التوزيع خاصية باستخدام العوامل إfى الحدود كث*(ة قادير امل تحليل. 1 

 ax^2+bx=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 4 التوزيع خاصية استخدام 5-7 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثيات تحليل.  1 

 x^2+bx+c=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 x^2+bx+c= 0 5 حل 6-7 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثيات تحليل.  1 

 x^2+bx+c=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 x^2+bx+c= 0 6 حل 6-7 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثيات تحليل.  1 

 x^2+bx+c=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 x^2+bx+c= 0 7 حل 6-7 

                                         ax^2+bx+c = 0  الصورة من الحدود ثالثيات تحليل. 1 

   ax^2+bx+c=0 الصورة من املعادالت حل. 2
 ax^2+bx+c = 0 8  حل 7-7 

 3األسبوع   ax^2+bx+c = 0 1  حل ax^2+bx+c = 0                                          7-7  الصورة من الحدود ثالثيات تحليل. 1 
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 .بيانًيا الزائدة القطوع تمثيل. 2
 1 الزائد القطع 5-8 

 6األسبوع  

.                                                القياسية بالصيغة املخروطية القطوع معادالت كتابة. 1 

 .معادال��ا من املخروطية القطوع تحديد. 2
 2 املخروطية القطوع تحديد 6-8 

.                                                القياسية بالصيغة املخروطية القطوع معادالت كتابة. 1 

 .معادال��ا من املخروطية القطوع تحديد. 2
 3 املخروطية القطوع تحديد 6-8 

.                                               وبيانًيا ج�*ًيا والالخطية الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

 .بيانًيا والالخطية الخطية املتباينات أنظمة حل. 2
 4 والالخطية الخطية األنظمة حل 7-8 

.                                               وبيانًيا ج�*ًيا والالخطية الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

 .بيانًيا والالخطية الخطية املتباينات أنظمة حل. 2
 5 والالخطية الخطية األنظمة حل 7-8 

.                                               وبيانًيا ج�*ًيا والالخطية الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

 .بيانًيا والالخطية الخطية املتباينات أنظمة حل. 2
 6 والالخطية الخطية األنظمة حل 7-8 

.                                                                      الخطية بالدوال الحسابية املتتاليات ربط. 1 

 األسّية بالدوال الهندسية املتتاليات ربط.  2
): 9( الوحدة كدوال املتتاليات 1-9 

 املتتاليات

 واملتسلسالت

1 

 7األسبوع  

.                                                                      الخطية بالدوال الحسابية املتتاليات ربط. 1 

 األسّية بالدوال الهندسية املتتاليات ربط.  2
 2 كدوال املتتاليات 1-9 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

.                                                                                                 الحسابية املتتاليات استخدام. 1 

 .الحسابية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 2-9 

 الحسابية
3 

.                                                                                                 الحسابية املتتاليات استخدام. 1 

 .الحسابية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 2-9 

 الحسابية
4 

.                                                                                                 الحسابية املتتاليات استخدام. 1 

 .الحسابية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 2-9 

 الحسابية
5 

.                                                                                                الهندسية املتتاليات استخدام. 1 

 .الهندسية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 3-9 

 ةالهندسي
6 

.                                                                                                الهندسية املتتاليات استخدام. 1 

 .الهندسية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 3-9 

 ةالهندسي
1 

 8األسبوع  

.                                                                                                الهندسية املتتاليات استخدام. 1 

 .الهندسية املتسلسالت مجاميع إيجاد.  2
 واملتسلسالت املتتاليات 3-9 

 ةالهندسي
2 

.                                               الحدين ذوات أسس لتفكيك باسكال مثلث استخدام. 1 

 .الحدين ذوات أسس لتفكيك باسكال مثلث استخدام. 2
 3 الحدين ذات نظرية 4-9 

.                                               الحدين ذوات أسس لتفكيك باسكال مثلث استخدام. 1 

 .الحدين ذوات أسس لتفكيك باسكال مثلث استخدام. 2
 4 الحدين ذات نظرية 4-9 

مطالعة 

 ذاتية

.                                                                                            الدراسات أنواع وتحديد تصنيف. 1

 .إحصائية دراسة  إعداد. 2

 
 دراسة إعداد 1-10

): 10( الوحدة

 االحصاء

 واالحتماالت

مطالعة 

 ذاتية

مطالعة 

 ذاتية

                                          .املناسب االحصاء لتحديد التوزيعات منحنيات استخدام. 1

 .البيانات ملقارنة التوزيع منحنيات استخدام. 2

 
 البيانات توزيعات 2-10

مطالعة 

 ذاتية

.                                                                                                                  احتما�ي توزيع  إنشاء. 1 

 .الصلة ذات االحصاءات وتلخيص التكرارية التوزيعات تحليل.  2
 5 االحتمالية التوزيعات 3-10 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

.                                                                                                                  احتما�ي توزيع  إنشاء. 1 

 .الصلة ذات االحصاءات وتلخيص التكرارية التوزيعات تحليل.  2
 6 االحتمالية التوزيعات 3-10 

.                                                                                                                  احتما�ي توزيع  إنشاء. 1 

 .الصلة ذات االحصاءات وتلخيص التكرارية التوزيعات تحليل.  2
 1 االحتمالية التوزيعات 3-10 

 9األسبوع  

.                                                                                              الحدين ذات توزيع واجراء تحديد. 1 

 .الحدين ذات نظرية باستخدام االحتماالت إيجاد.  2
 2 الحدين ذو  التوزيع 4-10 

.                                                                                              الحدين ذات توزيع واجراء تحديد. 1 

 .الحدين ذات نظرية باستخدام االحتماالت إيجاد.  2
 3 الحدين ذو  التوزيع 4-10 

.                                                        حدين ذو  توزيع لتحليل تجريبية قاعدة استخدام.1 

 .z قيم مع املعياري  الطبي_ي التوزيع تطبيق.  2
 4 الطبي�ي التوزيع 5-10 

.                                                        حدين ذو  توزيع لتحليل تجريبية قاعدة استخدام.1 

 .z قيم مع املعياري  الطبي_ي التوزيع تطبيق.  2
 5 الطبي�ي التوزيع 5-10 

.                                                        حدين ذو  توزيع لتحليل تجريبية قاعدة استخدام.1 

 .z قيم مع املعياري  الطبي_ي التوزيع تطبيق.  2
 6 الطبي�ي التوزيع 5-10 

 1 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 10األسبوع  

 2 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 3 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 4 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 5 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 6 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 



 

 

 للتعليم املستمر  للخطة الفصلية التوزيع الزم"!

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدرا>;! 

 الرياضيات

 عام/  عشر  الثاني  الصف          
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

       

.                                                                                                                جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.1 

-جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.  2

 .جوردان

 
 متعددة الخطية األنظمة 1-6

 األولية الصف وعمليات املتغ\]ات

 )البسيطة(

): 6(الوحدة

 أنظمة

 املعادالت

 واملصفوفات

1 

 1األسبوع  

.                                                                                                                جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.1 

-جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.  2

 .جوردان

 
 متعددة الخطية األنظمة 1-6

 األولية الصف وعمليات املتغ\]ات

 )البسيطة(

2 

.                                                                                                                جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.1 

-جاوس وحذف املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل إيجاد.  2

 .جوردان

 
 متعددة الخطية األنظمة 1-6

 األولية الصف وعمليات املتغ\]ات

 )البسيطة(

3 

 .                                                                                                  املصفوفات ضرب.1 

 .3×3 واملصفوفة 2× 2 املصفوفة ومعكوسات ُمححدات إيجاد. 2
 

 واملعكوسات املصفوفات ضرب 2-6

 واملحددات
4 

 .                                                                                                  املصفوفات ضرب.1 

 .3×3 واملصفوفة 2× 2 املصفوفة ومعكوسات ُمححدات إيجاد. 2
 

 واملعكوسات املصفوفات ضرب 2-6

 واملحددات
5 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

 .                                                                                                  املصفوفات ضرب.1 

  .3×3 واملصفوفة 2× 2 املصفوفة ومعكوسات ُمححدات إيجاد. 2
 واملعكوسات املصفوفات ضرب 2-6

 واملحددات
6 

 معكوس( العكسية املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

                              ).                                                       املصفوفة

 .كرامر قاعدة باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 2

 
 باستخدام الخطية األنظمة حل 3-6

 كرامر وقاعدة املعكوسات

1 

 2األسبوع  

 معكوس( العكسية املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

                              ).                                                       املصفوفة

 .كرامر قاعدة باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 2

 
 باستخدام الخطية األنظمة حل 3-6

 كرامر وقاعدة املعكوسات

2 

 معكوس( العكسية املصفوفات باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 1 

                              ).                                                       املصفوفة

 .كرامر قاعدة باستخدام الخطية املعادالت أنظمة حل. 2

 
 باستخدام الخطية األنظمة حل 3-6

 كرامر وقاعدة املعكوسات

3 

  .ُمعطى تحويل [ي املضلعات احداثيات لتحديد املصفوفات استخدام. 1 
 باستخدام الحركة نمذجة 4-6

 املصفوفات
4 

  .ُمعطى تحويل [ي املضلعات احداثيات لتحديد املصفوفات استخدام. 1 
 باستخدام الحركة نمذجة 4-6

 املصفوفات
5 

 .                                             بيانًيا وتمثلها املكافئة القطوع معادالت تحليل.1 

 .املكافئة القطوع معادالت كتابة. 2
 كاlئامل القطع 1-7 

): 7(الوحدة

 القطوع

 املخروطية

 واملعادالت

 الوسيطة

6 

 .                                             بيانًيا وتمثلها املكافئة القطوع معادالت تحليل.1 

 .املكافئة القطوع معادالت كتابة. 2
 1 كاlئامل القطع 1-7 

 3األسبوع  
             .           بيانًيا مثيلهاوت والدوائر  الناقصة القطوع معادالت تحليل. 1 

 .والدوائر الناقصة القطوع لتحديد املعادالت استخدام.  2
 2 والدوائر الناقص القطع 2-7 

             .           بيانًيا مثيلهاوت والدوائر  الناقصة القطوع معادالت تحليل. 1 

 .والدوائر الناقصة القطوع لتحديد املعادالت استخدام.  2

 
 3 والدوائر الناقص القطع 2-7



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

             .           بيانًيا مثيلهاوت والدوائر  الناقصة القطوع معادالت تحليل. 1 

 .والدوائر الناقصة القطوع لتحديد املعادالت استخدام.  2
 4 والدوائر الناقص القطع 2-7 

 .                                           بيانًيا وتمثيلها الزائدة القطوع معادالت تحليل.   1 

 . املخروطية القطوع أنواع لتعريف املعادالت استخدام.  2
 5 الزائد القطع 3-7 

 .                                           بيانًيا وتمثيلها الزائدة القطوع معادالت تحليل.   1 

 . املخروطية القطوع أنواع لتعريف املعادالت استخدام.  2
 6 الزائد القطع 3-7 

 .                                           بيانًيا وتمثيلها الزائدة القطوع معادالت تحليل.   1 

 . املخروطية القطوع أنواع لتعريف املعادالت استخدام.  2
 1 الزائد القطع 3-7 

 4األسبوع  

 

                .  املخروطية القطوع دوران معادالت لكتابة املحاور  دوران إيجاد.1 

 .بيانًيا املخروطية القطوع دوران  تمثيل. 2
 للقطوع املحوري الدوران 4-7 

 املخروطية
2 

                .  املخروطية القطوع دوران معادالت لكتابة املحاور  دوران إيجاد.1 

 .بيانًيا املخروطية القطوع دوران  تمثيل. 2
 للقطوع املحوري الدوران 4-7 

 املخروطية
3 

                .  املخروطية القطوع دوران معادالت لكتابة املحاور  دوران إيجاد.1 

 .بيانًيا املخروطية القطوع دوران  تمثيل. 2
 للقطوع املحوري الدوران 4-7 

 املخروطية
4 

 .                                                                      بيانًيا الوسيطية املعادالت تمثيل. 1 

 .املقذوفات بحركة املتصلة املعادالت حّل . 2
 5 الوسيطة املعادالت 5-7 

 .                                                                      بيانًيا الوسيطية املعادالت تمثيل. 1 

 .املقذوفات بحركة املتصلة املعادالت حّل . 2
 6 الوسيطة املعادالت 5-7 

 .                                                              هندسًيا واستخدامها املتجهات تمثيل. 1 

 .املتعامدة مركباpqا إoى املتجهات وتحليل املتجهات مسائل حل. 2
 املتجهات عن مقدمة 1-8 

): 8(الوحدة

 املتجهات

1 
 5األسبوع  

 .                                                              هندسًيا واستخدامها املتجهات تمثيل. 1  

 .املتعامدة مركباpqا إoى املتجهات وتحليل املتجهات مسائل حل. 2
 2 املتجهات عن مقدمة 1-8 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

 .                                                              هندسًيا واستخدامها املتجهات تمثيل. 1 

 .املتعامدة مركباpqا إoى املتجهات وتحليل املتجهات مسائل حل. 2
 3 املتجهات عن مقدمة 1-8 

           .            اإلحداثي املستوى  [ي املتجهات عtى العمليات وإجراء تمثيل.1 

 .الوحدة ملتجهات خطي كتوفيق متجھ كتابة. 2
 4 االحداثي املستوى  lي املتجهات 2-8 

           .            اإلحداثي املستوى  [ي املتجهات عtى العمليات وإجراء تمثيل.1 

 .الوحدة ملتجهات خطي كتوفيق متجھ كتابة. 2
 5 االحداثي املستوى  lي املتجهات 2-8 

           .            اإلحداثي املستوى  [ي املتجهات عtى العمليات وإجراء تمثيل.1 

 .الوحدة ملتجهات خطي كتوفيق متجھ كتابة. 2
 6 االحداثي املستوى  lي املتجهات 2-8 

 إليجاد النقطي الضرب ناتج واستخدام ملتجه~ن، النقطي الضرب ناتج إيجاد.  1 

 .                                                                                       بي�pما الزاوية

 .آخر عtى متجھ مسقط إيجاد. 2

 ومساقط النقطي الضرب واتجن 3-8 

 املتجهات

1 

 6األسبوع  

 إليجاد النقطي الضرب ناتج واستخدام ملتجه~ن، النقطي الضرب ناتج إيجاد.  1 

 .                                                                                       بي�pما الزاوية

 .آخر عtى متجھ مسقط إيجاد. 2

 ومساقط النقطي الضرب واتجن 3-8 

 املتجهات

2 

 إليجاد النقطي الضرب ناتج واستخدام ملتجه~ن، النقطي الضرب ناتج إيجاد.  1 

 .                                                                                       بي�pما الزاوية

 .آخر عtى متجھ مسقط إيجاد. 2

 ومساقط النقطي الضرب واتجن 3-8 

 املتجهات

3 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام [ي واملتجهات النقاط تحديد. 1 

 ..وعملياpqا الفضاء [ي للمتجهات الج��ي  التعب~� .  2
 ثالثي الفضاء lي املتجهات 4-8 

 األبعاد
4 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام [ي واملتجهات النقاط تحديد. 1 

 ..وعملياpqا الفضاء [ي للمتجهات الج��ي  التعب~� .  2
 ثالثي الفضاء lي املتجهات 4-8 

 األبعاد
5 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام [ي واملتجهات النقاط تحديد. 1 

 ..وعملياpqا الفضاء [ي للمتجهات الج��ي  التعب~� .  2
 ثالثي الفضاء lي املتجهات 4-8 

 األبعاد
6 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم املعيار

 الدراسية

 األسبوع

            . الفضاء [ي املتجهات ب~ن والزوايا النقطي الضرب ناتج قيمة إيجاد. 1 

 ناتج واستخدام الفضاء [ي للمتجهات املتج�� الضرب ناتج قيمة إيجاد. 2

 .والحجم املساحة إيجاد [ي املتج�� الضرب

 والضرب النقطي الضرب  5-8 

 الفضاء lي املتج�!و 

1 

 7األسبوع  

            . الفضاء [ي املتجهات ب~ن والزوايا النقطي الضرب ناتج قيمة إيجاد. 1 

 ناتج واستخدام الفضاء [ي للمتجهات املتج�� الضرب ناتج قيمة إيجاد. 2

 .والحجم املساحة إيجاد [ي املتج�� الضرب

 والضرب النقطي الضرب  5-8 

 الفضاء lي املتج�!و 

2 

            . الفضاء [ي املتجهات ب~ن والزوايا النقطي الضرب ناتج قيمة إيجاد. 1 

 ناتج واستخدام الفضاء [ي للمتجهات املتج�� الضرب ناتج قيمة إيجاد. 2

 .والحجم املساحة إيجاد [ي املتج�� الضرب

 والضرب النقطي الضرب  5-8 

 الفضاء lي املتج�!و 

3 

 lي التحويالت مصفوفات  8-6  .التحويل لوصف املصفوفات باستخدام األبعاد ثالثية األشكال تحويل. 1 

 األبعاد ثالثي الفضاء
4 

 lي التحويالت مصفوفات  8-6  .التحويل لوصف املصفوفات باستخدام األبعاد ثالثية األشكال تحويل. 1 

 األبعاد ثالثي الفضاء
5 

 lي التحويالت مصفوفات  8-6  .التحويل لوصف املصفوفات باستخدام األبعاد ثالثية األشكال تحويل. 1 
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