
 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 

	الریاضیات

 الثاني الدراسي الفصل
 األول	الصف        	     

 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

       

 1 1 استقبال الطلبة واستالم الكتب
 1 2 واستالم الكتباستقبال الطلبة 

  3 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة البدء 346-339  5الوحدة جمیع نواتج تعلم  

واستخدامھا  10الى  1الترتیبیة من األعداد تحدید  
 1 4 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 10ى العد الترتیبي حت: 1الدرس  352-347 األجسام في تحدید مواقع االشكال و

واستخدامھا  10الى  1الترتیبیة من األعداد تحدید  
 1 5 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 10: العد الترتیبي حتى 1الدرس  352-347 األجسام في تحدید مواقع االشكال و

وكتابة  19 و 11بین  األجسام شكال وعد اال  
 19و  11بین األعداد رموز 

 1 6 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 19إلى  11: األعداد 2الدرس  353-358

وكتابة  19 و 11بین  األجسام شكال وعد اال  
 19و  11بین األعداد رموز 

 1 7 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 19إلى  11: األعداد 2الدرس  353-358

التحویل بین العشرات واالحاد وایجاد عدد  
 2 1 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة : العشرات3الدرس  364-359 العشرات في عدد معین من العشرات 

التحویل بین العشرات واالحاد وایجاد عدد  
 2 2 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة : العشرات3الدرس  364-359 العشرات في عدد معین من العشرات 

370  فلسات 10العد بالعشرات باستخدام قطعة ال  
 365- 

: العد بالعشرات باستخدام 4الدرس  
 القطع النقدیة

 2 3 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

370  فلسات 10العد بالعشرات باستخدام قطعة ال   : العد بالعشرات باستخدام 4الدرس    2 4 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 القطع النقدیة -365 
الزائدة  و األرقام: العشرة 5الدرس  376-371 99العد بالعشرات واالحاد حتى  

 علیھا
 2 5 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

الزائدة  و األرقام: العشرة 5الدرس  376-371 99العد بالعشرات واالحاد حتى  
 علیھا

 2 6 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

 2 7 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة : العشرات واآلحاد6الدرس  382-377 التحویل من االحاد الى العشرات 
 3 1 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة : العشرات واآلحاد6الدرس  382-377 التحویل من االحاد الى العشرات 
حل المسائل الكالمیة باستخدام استراتیجیة رسم  

 الجداول 
 390
 385- 

: استراتیجیة حل المسائل : 7الدرس 
 رسم جدول

 3 2 الخامسة: القیمة المكانیةالوحدة 

حل المسائل الكالمیة باستخدام استراتیجیة رسم  
 الجداول 

: استراتیجیة حل المسائل : 7الدرس  385-390
 رسم جدول

 3 3 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

كتابة لالتحویل بین صیغة المحسوسات واالرقام ل 
 والتعبیر عن رقم محدد

 3 4 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 100:األعداد حتى  8الدرس  391-396 

كتابة لالتحویل بین صیغة المحسوسات واالرقام ل 
 والتعبیر عن رقم محدد

 3 5 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 100:األعداد حتى  8الدرس  391-396

بالعشرات ، : الزیادة 9الدرس  402-397 و انقاص عشرة على عدد معین  10زیادة  
 النقصان بالعشرات

 3 6 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

: الزیادة بالعشرات ، 9الدرس  402-397 و انقاص عشرة على عدد معین  10زیادة  
 النقصان بالعشرات

 3 7 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

باستخدام األعداد العد بالتجاوز بالخمسات وكتابة  
 فلسات 5قطعة 

: العد بالخمسة باستخدام  10الدرس   408-403
 القطع النقدیة

 4 1 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

باستخدام األعداد العد بالتجاوز بالخمسات وكتابة  
 فلسات 5قطعة 

 : العد بالخمسة باستخدام 10الدرس   408-403
 النقدیة القطع

 4 2 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

: استخدام النماذج لمقارنة 11الدرس  414-409 بین كمیتین باستخدام المحسوسات المقارنة 
 األعداد

 4 3 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

: استخدام النماذج لمقارنة 11الدرس  414-409 المقارنة بین كمیتین باستخدام المحسوسات 
 األعداد

 4 4 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

: استخدام النماذج لمقارنة 11الدرس  414-409 بین كمیتین باستخدام المحسوساتالمقارنة  
 األعداد

 4 5 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

مقارنة عددین معطیین مستخدمین االحاد   : استخدام الرموز لمقارنة 12الدرس  415-420  4 6 المكانیةالوحدة الخامسة: القیمة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 األعداد والعشرات( رموز االرقام )
مقارنة عددین معطیین مستخدمین االحاد  

 والعشرات( رموز االرقام )
: استخدام الرموز لمقارنة 12الدرس  415-420

 األعداد
 4 7 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

 5 1 القیمة المكانیةالوحدة الخامسة:  120: األعداد حتى 13الدرس  428-422 باستخدام النماذج 120حتى األعداد تمثیل  
 5 2 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 120: األعداد حتى 13الدرس  428-422 باستخدام النماذج 120حتى األعداد تمثیل  
باستخدام الجداول وتحدید العدد  120العد حتى  

 السابق والتالي 
 5 3 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 120: العد حتى 14الدرس  429-434

باستخدام الجداول وتحدید العدد  120العد حتى  
 السابق والتالي 

 5 4 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة 120: العد حتى 14الدرس  429-434

 عدد وایجاد 120 الى 1 مناألعداد  وكتابة قراءة 
 سابق وعدد تالي وعدد محددین عددین بین

 120: قراءة األعداد حتى 15الدرس  435-440
 كتابتھا و

 5 5 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

وایجاد عدد  120الى  1من األعداد قراءة وكتابة  
 بین عددین محددین وعدد تالي وعدد سابق

 120: قراءة األعداد حتى 15الدرس  435-440
 و كتابتھا

 5 6 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة

 5 7 الوحدة الخامسة: القیمة المكانیة تلخیص الدرس 444-441   5الوحدة جمیع نواتج تعلم  
الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین  البدء 450-447  6الوحدة جمیع نواتج تعلم  

 6 1 وطرحھا

من رقمین الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة  جمع العشرات : 1الدرس  456-451 مكونة من عشرات بصیغة العشرات  أعدادجمع  
 6 2 وطرحھا

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین  جمع العشرات : 1الدرس  456-451 مكونة من عشرات بصیغة العشرات  أعدادجمع  
 6 3 وطرحھا

جمع عدد من رقم وعدد من رقمین باستخدام  
 النماذج

العد التصاعدي الجمع ب  : 2الدرس  457-462
 للجمع للعشرات واآلحاد

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 6 4 وطرحھا

جمع عدد من رقم وعدد من رقمین باستخدام  
 النماذج

العد التصاعدي الجمع ب : 2الدرس  457-462
 للجمع للعشرات واآلحاد

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 6 5 وطرحھا

رقمین مع اعادة جمع عدد من رقم وعدد من  
 التجمیع باستخدام النماذج

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین  جمع العشرات واآلحاد : 3الدرس  463-470
 6 6 وطرحھا

جمع عدد من رقم وعدد من رقمین مع اعادة  
 التجمیع باستخدام النماذج

جمع األعداد المكونة من رقمین الوحدة السادسة :  جمع العشرات واآلحاد : 3الدرس  463-470
 6 7 وطرحھا

حل المسائل الكالمیة باستخدام استراتیجیة : خمن  
 راجع و تحقق، 

ستراتیجیة: الحل المسائل ا : 4الدرس  471-476
 ةراجعالمتحقق، الن، یخمالت

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 7 1 وطرحھا



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

رقمین مع إعادة جمع عدد من رقم و عدد من  
 التجمیع

جمع العشرات واآلحاد مع  : 5الدرس  477-482
 إعادة التجمیع

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 7 2 وطرحھا

جمع عدد من رقم و عدد من رقمین مع إعادة  
 التجمیع

جمع العشرات واآلحاد مع  : 5الدرس  477-482
 إعادة التجمیع

جمع األعداد المكونة من رقمین الوحدة السادسة : 
 7 3 وطرحھا

بالعشرات  وتمثیل الجمل العددیة األعداد طرح  
 والنماذج باألرقام

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین  طرح العشرات : 6الدرس  485-490
 7 4 وطرحھا

بالعشرات  وتمثیل الجمل العددیة األعداد طرح  
 والنماذج باألرقام

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین  طرح العشرات : 6الدرس  485-490
 7 5 وطرحھا

 العد التنازلي بالعشرات : 7الدرس  496-491 األعدادالطرح بالعشرات باستخدام خط  
 للطرح

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 7 6 وطرحھا

 العد التنازلي بالعشرات : 7الدرس  496-491 األعدادالطرح بالعشرات باستخدام خط  
 للطرح

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 7 7 وطرحھا

جمع العشرات وطرحھا باستخدام الحقائق  
 المترابطة

ربط جمع العشرات  : 8الدرس  497-502
 وطرحھا

المكونة من رقمین  الوحدة السادسة : جمع األعداد
 8 1 وطرحھا

جمع العشرات وطرحھا باستخدام الحقائق  
 المترابطة

ربط جمع العشرات  : 8الدرس  497-502
 وطرحھا

الوحدة السادسة : جمع األعداد المكونة من رقمین 
 8 2 وطرحھا

المكونة من رقمین الوحدة السادسة : جمع األعداد  تلخیص الدرس 506-503   6الوحدة جمیع نواتج تعلم  
 8 3 وطرحھا

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و  البدء 514-509   7الوحدة جمیع نواتج تعلم  
 8 4 استخدامھا

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و  جداول العالمات : 1الدرس  520-515 وقراءتھا جداول العالماتإعداد  
 8 5 استخدامھا

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و  جداول العالمات : 1الدرس  520-515 وقراءتھا جداول العالماتإعداد  
 8 6 استخدامھا

استراتیجیة حل المسائل:  : 2الدرس  526-521 إعداد جدول لحل المسائل 
 رسم جدول

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 8 7 استخدامھا

 ةبیانیال التمثیالت رسم  : 3الدرس  532-527  بالصورإعداد تمثیل بیاني  
 بالصور

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 9 1 استخدامھا

 ةبیانیال التمثیالت رسم  : 3الدرس  532-527 بالصورإعداد تمثیل بیاني  
 بالصور

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 9 2 استخدامھا



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
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التمثیالت البیانیة  قراءة : 4الدرس  538-533 تفسیر تمثیل بیاني بالصور  
 المصورة

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 9 3 استخدامھا

رسم التمثیالت البیانیة  : 5الدرس  546-541 إعداد تمثیل بیاني باألعمدة 
 باألعمدة

التمثیالت البیانیة و الوحدة السابعة: تنظیم 
 9 4 استخدامھا

رسم التمثیالت البیانیة  : 5الدرس  546-541 إعداد تمثیل بیاني باألعمدة 
 باألعمدة

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 9 5 استخدامھا

 قراءة التمثیالت البیانیة : 6الدرس  552-547 باألعمدة  تفسیر البیانات على تمثیل بیاني 
 باألعمدة

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و 
 9 6 استخدامھا

الوحدة السابعة: تنظیم التمثیالت البیانیة و  تلخیص الدرس 556-553   7الوحدة جمیع نواتج تعلم  
 9 7 استخدامھا

 10 1 مراجعة
 10 2 مراجعة
 10 3 مراجعة
 10 4 مراجعة
 10 5 مراجعة
 10 6 مراجعة
 10 7 مراجعة

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 

	الریاضیات

 الثاني الدراسي الفصل
 الثاني	الصف						

 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

       

 1 1 استقبال الطلبة واستالم الكتب
القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  البدء 294-286 5الوحدة  تعلم نواتج جمیع 

1,000 
2 1 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  المئات 300-295 واآلحاد والعشرات المئات بین الربط 
1,000 

3 1 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  المئات 300-295 واآلحاد والعشرات المئات بین الربط 
1,000 

4 1 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  المئات و العشرات و اآلحاد 306-301 999 إلى األعداد وتمثیل وكتابة قراءة 
1,000 

5 1 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  المئات و العشرات و اآلحاد 306-301 999 إلى األعداد وتمثیل وكتابة قراءة 
1,000 

6 1 

 والصیغة والنماذج الكلمات استخدم 
 999إلى  لتمثیل األعداد الموسعة

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  1000 حتىالقیمة المكانیة  307-312
1,000 

7 1 

 والصیغة والنماذج الكلمات استخدم 
 999إلى  لتمثیل األعداد الموسعة

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  1000 حتىالقیمة المكانیة  307-312
1,000 

1 2 

استراتیجیة : حل المسائل استخدام  320-315 حل المسائل باستخدام التفكیر المنطقي 
 التفكیر المنطقي

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة 
1,000 

2 2 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  1000 حتىقراءة وكتابة األعداد  326 -321 وكتابتھا 1,000 حتى  األعداد قراءة  3 2 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

1,000 
القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  100و  10و 5العد بمقدار  332-327 العد أنماط إیجاد 

1,000 
4 2 

مقارنة األعداد المكونة من ثالثة أرقام  
 باستخدام > و< و =

المكانیة حتى القیمة  : الخامسةالوحدة  1000مقارنة االعداد حتى  333-338
1,000 

5 2 

مقارنة األعداد المكونة من ثالثة أرقام  
 باستخدام > و< و =

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  1000مقارنة األعداد حتى  333-338
1,000 

6 2 

الترتیبیة باستخدام األعداد تعریف  
 عنصرا على االقل 20مجموعة من 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  العد الترتیبي 339-344
1,000 

7 2 

القیمة المكانیة حتى  : الخامسةالوحدة  تلخیص الدرس 348-345 5الوحدة  تعلم نواتج جمیع 
1,000 

1 3 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  البدء 356-351 6الوحدة  تعلم نواتج جمیع 
 من ثالثة أرقام

2 3 

من ثالثة  تكوین مئة لجمع عدد مكون 
 أرقام.

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  ناتج الجمع إلیجادتكوین مئة  357-362
 من ثالثة أرقام

3 3 

تكوین مئة لجمع عدد مكون من ثالثة  
 أرقام.

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  ناتج الجمع إلیجادتكوین مئة  357-362
 من ثالثة أرقام

4 3 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  جمع المئات 368-363 في المئات. جمع األعداد 
 من ثالثة أرقام

5 3 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  ذھنیا 100أو  10جمع  374-369 ذھنیًا  مئةأو  عشرةجمع  
 من ثالثة أرقام

6 3 

 
 بإعادة تجمیع االحاداألعداد جمع 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  اآلحاد إلجراء عملیة الجمعإعادة تجمیع  377-382
 من ثالثة أرقام

7 3 

 
 بإعادة تجمیع االحاداألعداد جمع 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  إعادة تجمیع اآلحاد إلجراء عملیة الجمع 377-382
 من ثالثة أرقام

1 4 

 
 بإعادة تجمیع العشراتاألعداد جمع 

إعادة تجمیع العشرات إلجراء عملیة  383-388
 الجمع

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

2 4 

 
 بإعادة تجمیع العشراتاألعداد جمع 

إعادة تجمیع العشرات إلجراء عملیة  383-388
 الجمع

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

3 4 

المكونة من ثالثة أرقام جمع األعداد   جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام 389-394 4 4 
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 من ثالثة أرقام بإعادة التجمیع
جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام  

 بإعادة التجمیع
عداد المكونة جمع األ : السادسةالوحدة  جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام 389-394

 من ثالثة أرقام
5 4 

كتابة مسألة جمع أفقیة ألعداد إعادة  
قبل ة رأسیإلى  مكونة من ثالثة أرقام
 الجمع

إعادة كتابة مسألة جمع األعداد المكونة  395-400
 من ثالثة أرقام

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

6 4 

ألعداد  كتابة مسألة جمع أفقیةإعادة  
قبل ة رأسیإلى  مكونة من ثالثة أرقام
 الجمع

إعادة كتابة مسألة جمع األعداد المكونة  395-400
 من ثالثة أرقام

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

7 4 

حل المسائل باستخدام استراتیجیة  
   التخمین والتحقق والمراجعة

: التخمین  استراتیجیة حل المسائل 401-406
 والتحقق والمراجعة

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

1 5 

جمع األعداد المكونة  : السادسةالوحدة  تلخیص الدرس 410-407 6الوحدة  تعلم نواتج جمیع 
 من ثالثة أرقام

2 5 

األعداد المكونة طرح  : السابعةالوحدة  البدء 417-413 7الوحدة  تعلم نواتج جمیع 
 من ثالثة أرقام

3 5 

تفكیك المئات من اجل اجراء عملیة  
 الطرح بسھولة

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة  تفكیك المئات للطرح 419-224
 من ثالثة أرقام

4 5 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة  طرح المئات 430-425 افقیا وراسیامئة طرح مضاعفات ال 
 ثالثة أرقام من

5 5 

اجراء عملیة  الطرح بسھولة  بطرح  
باستخدام العملیات  100و  10ال

  الذھنیة

431-438 
 ذھنیًا 100أو  10طرح 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

6 5 

من ثالثة ارقام مع  األعداد طرح  
اعادة التجمیع في العشرات باستخدام 

 األعدادالنماذج و مكعبات 

439-444 
 إعادة تجمیع العشرات

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

7 5 

من ثالثة ارقام مع  األعداد طرح  
اعادة التجمیع في العشرات باستخدام 

 األعدادالنماذج و مكعبات 

439-444 
 إعادة تجمیع العشرات

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

1 6 

من ثالثة ارقام مع  األعداد طرح  
اعادة التجمیع في العشرات و المئات 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة  إعادة تجمیع  المئات 445-450
 ثالثة أرقاممن 

2 6 
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 األعدادباستخدام النماذج و مكعبات 
من ثالثة ارقام مع  األعداد طرح  

اعادة التجمیع في العشرات و المئات 
 األعدادباستخدام النماذج و مكعبات 

445-450 
 إعادة تجمیع  المئات

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

3 6 

من ثالثة ارقام مع أو األعداد طرح  
باستخدام النماذج بدون اعادة التجمیع  
 أحیانا

451- 456 
 طرح األعداد المكونة من ثالثة أرقام 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

4 6 

من ثالثة ارقام مع أو األعداد طرح  
بدون اعادة التجمیع  باستخدام النماذج 

 أحیانا

451- 456 
 طرح األعداد المكونة من ثالثة أرقام 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

5 6 

من ثالثة االرقام مع او األعداد طرح  
بدون اعادة التجمیع دون استخدام 

 النماذج   

 ةمكونالطرح األعداد  مسائل اعادة كتابة 462 -457
 رقام أ ثالثةمن 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

6 6 

من ثالثة االرقام مع او األعداد طرح  
بدون اعادة التجمیع دون استخدام 

 النماذج   

 ةمكونالطرح األعداد  مسائل اعادة كتابة 462 -457
 رقامأ ثالثةمن 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

7 6 

تحویل الجمل اللفظیة الى جمل عددیة  
الجمل باستخدام استراتیجیة كتابة 

 العددیة

استراتیجیة حل المسائل : كتابة جملة  463-468
 عددیة

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

1 7 

اصغر  أعداداجراء عملیة الطرح من  
من المطروح وایضا بوجود اصفار 

 في المطروح منھ

469-475 
 الطرح مع وجود األصفار

المكونة طرح األعداد  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

2 7 

اصغر  أعداداجراء عملیة الطرح من  
من المطروح وایضا بوجود اصفار 

 في المطروح منھ

469-475 
 الطرح مع وجود األصفار

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة 
 من ثالثة أرقام

3 7 

طرح األعداد المكونة  : السابعةالوحدة  تلخیص الدرس 478-476   7الوحدة جمیع نواتج تعلم  
 من ثالثة أرقام

4 7 

 7 5 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  البدء 487-481   8الوحدة جمیع نواتج تعلم  
التعرف على مفھوم استطالع الرأي (  

الدراسة االستقصائیة ) وعمل 
 7 6 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  إجراء استطالع رأي 489-494
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 الجداول االحصائیة
 7 7 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  رسم التمثیالت البیانیة المصورة 500-495 إعداد تمثیل بیاني بالصور  
 8 1 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  رسم التمثیالت البیانیة المصورة 500-495 إعداد تمثیل بیاني بالصور  
تحلیل تمثیل بیاني بالصور واجراء  

مقارنات بسیطة بین عناصر التمثیل 
 البیاني 

501-506 
 ةالمصور ةالبیانی تتحلیل التمثیال

 8 2 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

تحلیل تمثیل بیاني بالصور واجراء  
مقارنات بسیطة بین عناصر التمثیل 

 البیاني 

501-506 
 ةالمصور ةالبیانی تتحلیل التمثیال

 8 3 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

تحویل استطالع رأي (دراسة  
استقصائیة) على شكل جداول 

 باألعمدةاحصائیة إلى بیانات 

509-514 
 باألعمدة ةالبیانی ترسم التمثیال

 8 4 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

تحویل استطالع رأي (دراسة  
استقصائیة) على شكل جداول 

 باألعمدةاحصائیة إلى بیانات 

509-514 
 باألعمدة ةالبیانی ترسم التمثیال

 8 5 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

تحلیل تمثیل بیاني باألعمدة  واجراء  
مقارنات بسیطة بین عناصر التمثیل 

 البیاني 

515-520 
 باألعمدة  ةالبیانی تتحلیل التمثیال

 8 6 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

تحلیل تمثیل بیاني باألعمدة  واجراء  
مقارنات بسیطة بین عناصر التمثیل 

 البیاني 

515-520 
 باألعمدة  ةالبیانی تتحلیل التمثیال

 8 7 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

حل مسائل كالمیة باستخدام  
 جدولاستراتیجیة رسم 

 9 1 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  حل المسائل : استراتیجیة رسم جدول  521-526

حل مسائل كالمیة باستخدام  
 استراتیجیة رسم جدول

 9 2 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  حل المسائل : استراتیجیة رسم جدول  521-526

تحویل التمثیالت االحصائیة المختلفة  
 الى تمثیالت بیانیة بالنقاط المجمعة 

 9 3 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  رسم التمثیالت البیانیة بالنقاط المجمعة  527-532

تحویل التمثیالت االحصائیة المختلفة  
 الى تمثیالت بیانیة بالنقاط المجمعة 

 9 4 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  رسم التمثیالت البیانیة بالنقاط المجمعة  527-532

 9 5 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  تحلیل التمثیالت البیانیة بالنقاط المجمعة  538-533 المجمعة وتحلیل تمثیل بیاني بالنقاط  
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اجراء مقارنات بسیطة بین عناصر 
 التمثیل البیاني 

 المجمعة وتحلیل تمثیل بیاني بالنقاط  
اجراء مقارنات بسیطة بین عناصر 

 التمثیل البیاني 

533-538 
 تحلیل التمثیالت البیانیة بالنقاط المجمعة 

 9 6 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة 

 9 7 تحلیل البیانات : الثامنةالوحدة  تلخیص الدرس 542-539   8الوحدة جمیع نواتج تعلم  
 10 1 مراجعة
 10 2 مراجعة
 10 3 مراجعة
 10 4 مراجعة
 10 5 مراجعة
 10 6 مراجعة
 10 7 مراجعة
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 1 1 استقبال الطلبة واستالم الكتب
 1 2 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  البدء 382-377 8جمیع نواتج تعلم الوحدة  
باستخدام  3الضرب في  

 االستراتیجیات المختلفة 
 1 3 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  3الضرب في  383-388

باستخدام استراتیجیات  3القسمة على  
 مختلفة

 1 4 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  3القسمة على  389-394

إجراء عملیة ضرب باستخدام  
 مضاعفة حقیقة ضرب معلومة 

عملي : مضاعفة حقیقة  تطبیق 395-400
 معلومة

 1 5 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة 

باستخدام  4الضرب في  
 االستراتیجیات المختلفة 

 1 6 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  4الضرب في  401-406

باستخدام استراتیجیات  4القسمة على   
 مختلفة  

 1 7 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  4القسمة على  407-412

باستخدام استراتیجیات  4القسمة على   
 مختلفة  

 2 1 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  4القسمة على  407-412

حل المسائل بتحدید المعلومات  
 الناقصة و االضافیة

استقصاء حل المسائل: معلومات  415-420
 ناقصةأو  إضافیة

 2 2 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة 

باستخدام  1و  0الضرب في  
  استراتیجیات مختلفة

 2 3 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  1و  0الضرب في  421-426
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باستخدام قواعد  1و  0القسمة على  

 القسمة
 2 4 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  1و  0القسمة على  427-432

 2 5 الضرب و القسمة : الثامنةالوحدة  تلخیص الدرس 438-433 8جمیع نواتج تعلم الوحدة  
تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  البدء 445-441 9جمیع نواتج تعلم الوحدة  

 القسمة
6 2 

استخدام استراتیجیات  6الضرب في    
 مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  6الضرب في  447-452
 القسمة

7 2 

استخدام استراتیجیات  7الضرب في    
 مختلفة

 458
 453- 

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  7الضرب في 
 القسمة

1 3 

باستخدام  7و  6القسمة على  
 استراتیجیات مختلفة 

الضرب و تطبیق  : التاسعةالوحدة  7و  6القسمة على  459-464
 القسمة

2 3 

باستخدام  7و  6القسمة على  
 استراتیجیات مختلفة 

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  7و  6القسمة على  459-464
 القسمة

3 3 

باستخدام استراتیجیات  8الضرب في   
 مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  8الضرب في  467-472
 القسمة

4 3 

باستخدام استراتیجیات  9الضرب في   
 مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  9الضرب في  473-478
 القسمة

5 3 

باستخدام استراتیجیات  9الضرب في   
 مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  9الضرب في  473-478
 القسمة

6 3 

باستخدام  9و  8القسمة على   
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  9و  8القسمة على  479-486
 القسمة

7 3 

باستخدام  9و  8القسمة على   
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  9و  8القسمة على  479-486
 القسمة

1 4 

 
 إعداد قائمة منظمة لحل المسائل

استقصاء حل المسائل: إنشاء قائمة  487-492
 منظمة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة 
 القسمة

2 4 

باستخدام  12و  11الضرب في    
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  12و  11الضرب في  493-498
 القسمة

3 4 

باستخدام  12و  11الضرب في    
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  12و  11الضرب في  493-498
 القسمة

4 4 
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باستخدام  12و  11القسمة على  
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  12و  11القسمة على  499-504
 القسمة

5 4 

باستخدام  12و  11القسمة على  
 استراتیجیات مختلفة

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  12و  11القسمة على  499-504
 القسمة

6 4 

تطبیق الضرب و  : التاسعةالوحدة  تلخیص الدرس 510-505 9جمیع نواتج تعلم الوحدة  
 القسمة

7 4 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  البدء 517-513 10جمیع نواتج تعلم الوحدة  
 المعادالت

1 5 

إجراء عملیة ضرب باستخدام    
 التفكیك 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  نشاط عملي: تفكیك األعداد للضرب 519-522
 المعادالت

2 5 

إجراء عملیة ضرب باستخدام    
 التفكیك 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  نشاط عملي: تفكیك األعداد للضرب 519-522
 المعادالت

3 5 

إیجاد حاصل الضرب باستخدام   
 خاصیة التوزیع 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  خاصیة التوزیع 523-530
 المعادالت

4 5 

إیجاد حاصل الضرب باستخدام   
 خاصیة التوزیع 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  خاصیة التوزیع 523-530
 المعادالت

5 5 

استكشاف طریقة ایجاد حاصل ضرب  
 ثالثة عوامل

الخواص و  : العاشرةالوحدة  نشاط عملي: ضرب ثالثة عوامل 531-536
 المعادالت

6 5 

ایجاد حاصل ضرب استكشاف طریقة  
 ثالثة عوامل

الخواص و  : العاشرةالوحدة  نشاط عملي: ضرب ثالثة عوامل 531-536
 المعادالت

7 5 

إیجاد حاصل الضرب باستخدام  
 خاصیة التجمیع  

 

537-544 
 خاصیة التجمیع

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

1 6 

إیجاد حاصل الضرب باستخدام  
 خاصیة التجمیع  

 

537-544 
 خاصیة التجمیع

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

2 6 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  كتابة التعابیر 550-545 كتابة تعابیر باستخدام العوامل االربع  
 المعادالت

3 6 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  كتابة التعابیر 550-545 كتابة تعابیر باستخدام العوامل االربع  
 المعادالت

4 6 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

الخواص و  : العاشرةالوحدة  إیجاد قیمة التعابیر 556-551 كتابة التعابیر ثم إیجاد قیمتھا 
 المعادالت

5 6 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  إیجاد قیمة التعابیر 556-551 كتابة التعابیر ثم إیجاد قیمتھا 
 المعادالت

6 6 

تمثیل المسائل الكالمیة المكونة من  
واحدة وخطوتین باستخدام  خطوة

 المعادالت مع متغیر واحد

557-562 
 كتابة المعادالت

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

7 6 

تمثیل المسائل الكالمیة المكونة من  
خطوة واحدة وخطوتین باستخدام 
 المعادالت مع متغیر واحد

557-562 
 كتابة المعادالت

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

1 7 

تمثیل المسائل الكالمیة المكونة من  
خطوتین وحلھا باستخدام المعادالت 

 مع متغیر واحد

حل المسائل اللفظیة المكونة من  563-568
 خطوتین

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

2 7 

تمثیل المسائل الكالمیة المكونة من  
خطوتین وحلھا باستخدام المعادالت 

 متغیر واحدمع 

حل المسائل اللفظیة المكونة من  563-568
 خطوتین

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

3 7 

استقصاء حل المسائل: استخدام  574-569 حل المسائل باستخدام التفكیر المنطقي  
 التفكیر المنطقي

الخواص و  : العاشرةالوحدة 
 المعادالت

4 7 

الخواص و  : العاشرةالوحدة  تلخیص الدرس 578-575 10جمیع نواتج تعلم الوحدة  
 المعادالت

5 7 

 7 6 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  البدء 586-581 11جمیع نواتج تعلم الوحدة  
 7 7 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  كسور الوحدات 592-587 اكتشاف وصیاغة كسور الوحدة 
 8 1 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  كسور الوحدات 592-587 اكتشاف وصیاغة كسور الوحدة 
قراءة وكتابة الكسور التي تسمى جزء  

 من كل
 8 2 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  جزء من كل 593-598

قراءة وكتابة الكسور التي تسمى جزء  
 من كل

 8 3 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  جزء من كل 593-598

تمثیل الكسور التي تعبر عن جزء من   
 مجموعة باستخدام النماذج

 8 4 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  جزء من مجموعة 599-604

تمثیل الكسور التي تعبر عن جزء من     8 5 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  جزء من مجموعة 599-604



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

 مجموعة باستخدام النماذج
رسم حل المسائل باستخدام تصمیم  

 تخطیطي
 8 6 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  استقصاء حل المسائل: رسم مخطط 610--605

نشاط عملي: الكسور على خط  618-613 تمثیل الكسر على خط أعداد معین 
 األعداد

 8 7 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة 

نشاط عملي: الكسور على خط  618-613 تمثیل الكسر على خط أعداد معین 
 األعداد

 9 1 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة 

إیجاد الكسور المكافئة باستخدام   
 النماذج

 9 2 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  الكسور المكافئة 619-624

إیجاد الكسور المكافئة باستخدام   
 النماذج

 9 3 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  الكسور المكافئة 619-624

الكلیة ككسور والتعرف األعداد تمثیل  
 على الكسور المكافئة لألعداد الكلیة

 9 4 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  الكسور كعدد واحد صحیح 625-630

 9 5 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  مقارنة الكسور 636-631 المقارنة بین كسرین باستخدام النماذج  
 9 6 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  مقارنة الكسور 636-631 المقارنة بین كسرین باستخدام النماذج  
 9 7 الكسور : الحادیة عشرةالوحدة  تلخیص الدرس 640-637 11جمیع نواتج تعلم الوحدة  

 10 1 مراجعة
 10 2 مراجعة
 10 3 مراجعة
 10 4 مراجعة
 10 5 مراجعة
 10 6 مراجعة
 10 7 مراجعة



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 

 
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضیـلریا

 الثانيالفصل               
 

 الرابعالصف           
 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

       

 1 1 استقبال الطلبة واستالم الكتب

یوصف األنماط المتزایدة والمتكررة غیر  
 العددیة.

413 - 
األنماط : السابعةالوحدة  األنماط غیر العددیة  418

 1 2 لیاتوالمتتا

 - 419 یحدد األنماط العددیة ویصفھا. 
األنماط : السابعةالوحدة  األنماط العددیة 424

 1 3 لیاتوالمتتا

یوسع األنماط ویكتب المالحظات من  
 النمط.

425 - 
األنماط : السابعةالوحدة  المتتالیات 430

 1 4 لیاتوالمتتا

 - 431 یبحث عن نمط لحل المسائل. 
438 

استقصاء حل المسائل: 
 البحث عن نمط

األنماط : السابعةالوحدة 
 1 5 لیاتوالمتتا

 - 431 .المسائلیبحث عن نمط لحل  
438 

استقصاء حل المسائل: 
  البحث عن نمط

األنماط : السابعةالوحدة 
 1 6 لیاتوالمتتا



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 - 431 ئل.یبحث عن نمط لحل المسا 
438 

استقصاء حل المسائل: 
  البحث عن نمط

األنماط : السابعةالوحدة 
 1 7 لیاتوالمتتا

یوجد القواعد ویستخدمھا لكتابة معادالت  
 والطرح.الجمع 

439 - 
األنماط : السابعةالوحدة  قواعد الجمع والطرح 444

 2 1 لیاتوالمتتا

یوجد القواعد ویستخدمھا لكتابة معادالت  
 الضرب والقسمة.

445 - 
األنماط : السابعةالوحدة  قواعد الضرب والقسمة 450

 2 2 لیاتوالمتتا

 - 451 یحل المسائل باستخدام ترتیب العملیات. 
األنماط : السابعةالوحدة  العملیات ترتیب 458

 2 3 لیاتوالمتتا

یستكشف المعادالت التي تتضمن  
 عملیتین.

459 - 
464 

نشاط عملي: المعادالت 
 عملیتین نضمتالتي ت

األنماط : السابعةالوحدة 
 2 4 لیاتوالمتتا

یستخدم الجداول للتعرف على المعادالت  
 التي تتضمن عملیتین ویكتبھا.

465 - 
470 

 تتضمنالمعادالت التي 
 عملیات متعددة

األنماط : السابعةالوحدة 
 2 5 لیاتوالمتتا

 - 471 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
األنماط : السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 474

 2 6 لیاتوالمتتا

 - 471 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
األنماط : السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 474

 2 7 لیاتوالمتتا

 - 471 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
األنماط : السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 474

 3 1 لیاتوالمتتا

 - 471 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
األنماط : السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 474

 3 2 لیاتوالمتتا

 - 485 یوجد عوامل األعداد الكلیة ومضاعفاتھا. 
490 

 3 3 الكسور : الثامنةالوحدة  العوامل والمضاعفات



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

یحدد فیما إذا كان العدد أولي أم غیر  
 أولي.

491 - 
498 

األعداد األولیة وغیر 
 ولیةاأل

 3 4 الكسور : الثامنةالوحدة 

 - 499 یستكشف الكسور المكافئة. 
504 

نشاط عملي: تمثیل 
 الكسور المتكافئة

 3 5 الكسور : الثامنةالوحدة 

 - 505 یوجد الكسور المكافئة. 
 3 6 الكسور : الثامنةالوحدة  الكسور المتكافئة 510

 - 511 في أبسط صورة.اً یكتب كسر  
 3 7 الكسور : الثامنةالوحدة  أبسط صورة 516

 - 517 یقارن الكسور ویرتبھا. 
 4 1 الكسور : الثامنةالوحدة  مقارنة الكسور وترتیبھا 522

الكسور ویرتبھا باستخدام الكسور یقارن  
 المرجعیة

523 - 
530 

 المعیاریةكسور الاستخدام 
 للمقارنة والترتیب

 4 2 الكسور : الثامنةالوحدة 

 - 531 یحل المسائل باستخدام التفكیر المنطقي. 
536 

استقصاء حل المسائل: 
استخدام االستراتیجیة: 

 المنطقي جاتاالستن

 الكسور : الثامنةالوحدة 
3 4 

 
 - 531 .یحل المسائل باستخدام التفكیر المنطقي

536 

استقصاء حل المسائل: 
استخدام االستراتیجیة: 

 المنطقي جاتاالستن

 الكسور : الثامنةالوحدة 
4 4 

 
 - 531 .یحل المسائل باستخدام التفكیر المنطقي

536 

استقصاء حل المسائل: 
استخدام االستراتیجیة: 

 المنطقي جاتاالستن

 الكسور : الثامنةالوحدة 
5 4 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

یمثل األعداد الكسریة بتحلیلھا إلى  
 مجموع من أعداد كلیة وكسور.

537 - 
 4 6 الكسور : الثامنةالوحدة  األعداد الكسریة 542

- 543 یكتب األعداد الكسریة والكسور المعتلة. 
548  

األعداد الكسریة والكسور 
 المعتلة  

 4 7 الكسور : الثامنةالوحدة 

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 1 الكسور : الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 2 الكسور : الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 3 الكسور : الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 4 الكسور : الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

یجمع الكسور المتشابھة باستخدام  
 النماذج.

561 - 
566 

نشاط عملي: استخدام 
النماذج في جمع الكسور 

 المتشابھة

: العملیات التاسعة الوحدة
 5 5 الكسور على 

 - 567 یجمع الكسور المتشابھة. 
: العملیات التاسعة الوحدة جمع الكسور المتشابھة 572

 5 6 الكسور على 

یطرح الكسور المتشابھة باستخدام  
 النماذج.

573 - 
578 

نشاط عملي: استخدام 
النماذج في طرح الكسور 

 المتشابھة

: العملیات التاسعة الوحدة
 5 7 الكسور على 

 - 579 یطرح الكسور المتشابھة. 
: العملیات التاسعة الوحدة المتشابھة طرح الكسور 586

 6 1 الكسور على 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 - 587 یحل المسائل بالعمل بترتیب عكسي. 
592 

استقصاء حل المسائل: 
 الحل بترتیب عكسي

: العملیات التاسعة الوحدة
 6 2 الكسور على 

 - 587 .یحل المسائل بالعمل بترتیب عكسي 
592 

استقصاء حل المسائل: 
 الحل بترتیب عكسي

: العملیات التاسعة الوحدة
 6 3 الكسور على 

 - 587 .یحل المسائل بالعمل بترتیب عكسي 
592 

استقصاء حل المسائل: 
 الحل بترتیب عكسي

: العملیات التاسعة الوحدة
 6 4 الكسور على 

 - 593 یجمع األعداد الكسریة. 
: العملیات التاسعة الوحدة جمع األعداد الكسریة 598

 6 5 الكسور على 

 - 599 یطرح األعداد الكسریة. 
: العملیات التاسعة الوحدة طرح األعداد الكسریة 606

 6 6 الكسور على 

 - 607 یضرب الكسور باستخدام النماذج. 
612 

نشاط عملي: تمثیل 
 الضربعملیات الكسور و

: العملیات التاسعة الوحدة
 6 7 الكسور على 

 - 613 یضرب الكسور في األعداد الكلیة. 
618 

ضرب الكسور في األعداد 
 الكلیة

: العملیات التاسعة الوحدة
 7 1 الكسور على 

 - 619 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: العملیات التاسعة الوحدة أنشطة ومراجعة الوحدة 622

 7 2 الكسور على 

 - 619 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: العملیات التاسعة الوحدة أنشطة ومراجعة الوحدة 622

 7 3 الكسور على 

 - 619 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: العملیات التاسعة الوحدة أنشطة ومراجعة الوحدة 622

 7 4 الكسور على 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

ام العشریة باستخد األعدادیستكشف تمثیل  
 مخططات القیمة المكانیة وشبكاتھا.

631 - 
636 

نشاط عملي: القیمة 
المكانیة في األجزاء من 

 مئة.عشرة واألجزاء من 

: الكسور العاشرةالوحدة 
 7 5  واألعداد العشریة 

یمثل ویوضح األعشار باعتبارھا جزء من  
 نظام عد العشرات.

637 - 
642 

جزاء من األاألعشار (
 )عشرة

: الكسور العاشرةالوحدة 
 7 6  واألعداد العشریة 

یمثل ویوضح األجزاء من مئة باعتبارھا  
 جزًءا من نظام عد العشرات.

643 - 
: الكسور العاشرةالوحدة  جزاء من مئة.األ 650

 7 7  واألعداد العشریة 

 
 األعدادیستكشف تمثیل العالقة بین 

العشریة والكسور باستخدام الشبكات 
 وخطوط األعداد.

651 - 
656 

نشاط عملي: تمثیل 
 العشریة. واألعدادالكسور 

: الكسور العاشرةالوحدة 
 8 1  واألعداد العشریة 

 
رأ ویكتب األجزاء من عشرة قوییحدد 

واألجزاء من مئة في صورة كسور 
 عشریة.أعداد و

657 - 
 العشریة. واألعدادالكسور  662

: الكسور العاشرةالوحدة 
 8 2  واألعداد العشریة 

یقّرب الكسور باستخدام خطوط األعداد  
 والكسور المرجعیة.

663 - 
: الكسور العاشرةالوحدة  تقریب الكسور. 668

 8 3  واألعداد العشریة 

 
یجمع كسرین مقامھما على التوالي ھما 

باستخدام القیمة المكانیة  100و  10
 والكسور المكافئة.

669 - 
674 

یمة قالو النماذج استخدام
 الجمع. فيالمكانیة 

: الكسور العاشرةالوحدة 
 8 4  واألعداد العشریة 

العشریة باألجزاء من مئة  األعدادیقارن  
 ویرتبھا عن طریق استنتاج قیمتھا.

675 - 
680 

مقارنة األعداد العشریة 
 وترتیبھا.

: الكسور العاشرةالوحدة 
 8 5  واألعداد العشریة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

العشریة باستخدام  األعدادیستكشف جمع  
 النماذج.

681 - 
686 

 األعدادجمع نشاط عملي: 
العشریة باستخدام 

 النماذج.

: الكسور العاشرةالوحدة 
 8 6  واألعداد العشریة 

 - 687 العشریة. األعدادیجمع  
: الكسور العاشرةالوحدة  العشریة. األعدادجمع  692

 8 7  واألعداد العشریة 

 
یحل المسائل بإیجاد المعلومات الزائدة أو 

 - 693  .المفقودة
698  

استقصاء حل المسائل:  
معلومات إضافیة أو 

 .مفقودة

: الكسور العاشرةالوحدة 
 9 1  واألعداد العشریة 

 
یحل المسائل بإیجاد المعلومات الزائدة أو 

 - 693  .المفقودة
698  

استقصاء حل المسائل:  
معلومات إضافیة أو 

 .مفقودة

: الكسور العاشرةالوحدة 
 9 2  واألعداد العشریة 

 
یحل المسائل بإیجاد المعلومات الزائدة أو 

 - 693  .المفقودة
698  

استقصاء حل المسائل:  
معلومات إضافیة أو 

 .مفقودة

: الكسور العاشرةالوحدة 
 9 3  واألعداد العشریة 

 - 699 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 702

 9 4  واألعداد العشریة 

 - 699 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور العاشرةالوحدة  ومراجعة الوحدةأنشطة  702

 9 5  واألعداد العشریة 

 - 699 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 702

 9 6  واألعداد العشریة 

 - 699 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 702

 9 7  واألعداد العشریة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 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

 
 
 

 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 

 
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضیـلریا

 الثانيالفصل            
 

 الخامسالصف         
 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

       

 1 1 استقبال الطلبة واستالم الكتب

 - 481 یكتب التعابیر العددیة ویوجد قیمتھا. 
486 

نشاط عملي: التعابیر 
 العددیة

: التعابیر السابعةالوحدة 
 1 2 واألنماط 

یوجد قیمة تعابیر باستخدام ترتیب  
 العملیات.

487 - 
: التعابیر السابعةالوحدة  ترتیب العملیات 492

 1 3 واألنماط 

یكتب تعابیر عددیة لتمثیل عبارات لفظیة  
 باستخدام األعداد ورموز العملیات.

493 - 
: التعابیر السابعةالوحدة  كتابة التعابیر العددیة 498

 1 4 واألنماط 

 - 499 یحل المسائل باستخدام الترتیب العكسي. 
506 

استقصاء حل المسائل: 
 العمل بترتیب عكسي

: التعابیر السابعةالوحدة 
 1 5 واألنماط 

 - 499 یحل المسائل باستخدام الترتیب العكسي. 
506 

استقصاء حل المسائل: 
 العمل بترتیب عكسي

: التعابیر السابعةالوحدة 
 1 6 واألنماط 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

یوجد قیمة التعابیر ذات المتغیرات  
 باستخدام ترتیب العملیات.

507 - 
: التعابیر السابعةالوحدة  إیجاد قیمة التعابیر  512

 1 7 واألنماط 

یوجد قیمة التعابیر ذات المتغیرات  
 باستخدام ترتیب العملیات.

513 - 
: التعابیر السابعةالوحدة  فھم التعابیر 518

 2 1 واألنماط 

یُنشئ أنماط عددیة ویحدد العالقات بین  
 األنماط.

519 - 
524 

نشاط عملي: إنشاء 
 األنماط

: التعابیر السابعةالوحدة 
 2 2 واألنماط 

 - 525 یحدد ویوّسع األنماط والمتتالیات. 
: التعابیر السابعةالوحدة  األنماط 530

 2 3 واألنماط 

یعین نقاط على شبكة لحل مسائل من  
 الحیاة الیومیة.

531 – 
536  

نشاط عملي: المواقع على 
 الخریطة

: التعابیر السابعةالوحدة 
 2 4 واألنماط 

 
یحل مسائل من الحیاة الیومیة باستخدام 

التمثیل البیاني لألزواج المرتبة في 
 المستوى اإلحداثي

537 - 
: التعابیر السابعةالوحدة  األزواج المرتبة 542

 2 5 واألنماط

 
 یحل مسائل تتضمن نمطین عددین

باستخدام التمثیل البیاني لألزواج المرتبة 
 في المستوى اإلحداثي

543 - 
 التمثیل البیاني لألنماط 548

: التعابیر السابعةالوحدة 
 2 6 واألنماط 

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: التعابیر السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 2 7 واألنماط 

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: التعابیر السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 3 1 واألنماط 

 - 549 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: التعابیر السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 552

 3 2 واألنماط 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

یحل مسائل كالمیة من خالل تفسیر كسر  
 مثل قسمة البسط على المقام.

563 -
: الكسور الثامنةالوحدة  الكسور والقسمة  568

 3 3 العشریة   واألعداد

والعامل یحدد العوامل المشتركة  
 المشترك األكبر لمجموعة من األعداد.

569 - 
: الكسور الثامنةالوحدة  العامل المشترك األكبر 574

 3 4 العشریة   واألعداد

یكّون كسور مكافئة من خالل كتابة  
 الكسر في أبسط صورة.

575 - 
: الكسور الثامنةالوحدة  أبسط صورة 580

 3 5 العشریة   واألعداد

باستخدام التخمین والتحقق یحل المسائل  
 والمراجعة

581 - 
588 

استقصاء حل المسائل: 
التخمین والتحقیق 
 والمراجعة

: الكسور الثامنةالوحدة 
 3 6 العشریة   واألعداد

یحل المسائل باستخدام التخمین والتحقق  
 والمراجعة

581 - 
588 

استقصاء حل المسائل: 
التخمین والتحقیق 
 والمراجعة

: الكسور الثامنةالوحدة 
 3 7 العشریة   واألعداد

یحدد المضاعفات المشتركة والمضاعف  
 موعة من األعداد.جالمشترك األصغر لم

589 - 
594 

المضاعف المشترك 
 األصغر

: الكسور الثامنةالوحدة 
 4 1 العشریة   واألعداد

یقارن بین الكسور باستخدام المقام  
 المشترك األصغر.

595 - 
: الكسور الثامنةالوحدة  المقارنة بین الكسور 600

 4 2 العشریة   واألعداد

 
 دادأعیستكشف كتابة الكسور على شكل 

عشریة باستخدام النماذج وتكافؤ 
 الكسور.

601 - 
606 

نشاط عملي: استخدام  
النماذج في كتابة الكسور 

 عشریة في صورة أعداد

: الكسور الثامنةالوحدة 
 4 3 العشریة   واألعداد

عشریة  أعدادیكتب الكسور على شكل  
 باستخدام تكافؤ الكسور.

607 - 
612 

في صورة كتابة الكسور 
 عشریة أعداد

: الكسور الثامنةالوحدة 
 4 4 العشریة   واألعداد



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 - 613 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 616

 4 5 العشریة   واألعداد

 - 613 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 616

 4 6 العشریة   واألعداد

 - 613 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الكسور الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 616

 4 7 العشریة   واألعداد

یقّرب الكسور باستخدام خطوط األعداد  
 المرجعیة.والكسور والكسور 

625 - 
: جمع التاسعةالوحدة  تقریب الكسور   630

 5 1 الكسور وطرحھا 

 
یجمع الكسور المتشابھة، ویحل المسائل 

الكالمیة التي تتضمن جمع الكسور 
 المتشابھة

631 - 
 جمع الكسور المتشابھة 636

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 2 الكسور وطرحھا 

 
 المسائلیطرح الكسور المتشابھة، ویحل 

الكسور  حالكالمیة التي تتضمن طر
 المتشابھة.

637 - 
 طرح الكسور المتشابھة 642

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 3 الكسور وطرحھا 

یجمع الكسور غیر المتشابھة باستخدام  
 النماذج.

643 - 
648 

نشاط عملي: استخدام 
النماذج في جمع الكسور 

 غیر المتشابھة

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 4 الكسور وطرحھا 

 
یجمع الكسور غیر المتشابھة، ویحل 
المسائل الكالمیة التي تتضمن جمع 

 الكسور غیر المتشابھة.

649 - 
656 

جمع الكسور غیر 
 المتشابھة

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 5 الكسور وطرحھا 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

یطرح الكسور غیر المتشابھة باستخدام  
 النماذج.

657 - 
662 

نشاط عملي: استخدام 
النماذج في طرح الكسور 

 المتشابھة  غیر 

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 6 الكسور وطرحھا 

 
یطرح الكسور غیر المتشابھة، ویحل 
المسائل الكالمیة التي تتضمن طرح 

 الكسور غیر المتشابھة.

663 - 
668 

طرح الكسور غیر 
 المتشابھة

: جمع التاسعةالوحدة 
 5 7 الكسور وطرحھا 

یحل مسائل من خالل تحدید اإلجابات  
 المنطقیة.

669 - 
674 

استقصاء حل المسائل: 
 تحدید اإلجابات المنطقیة

: جمع التاسعةالوحدة 
 6 1 الكسور وطرحھا 

یحل مسائل من خالل تحدید اإلجابات  
 المنطقیة.

669 - 
674 

استقصاء حل المسائل: 
 تحدید اإلجابات المنطقیة

: جمع التاسعةالوحدة 
 6 2 الكسور وطرحھا 

یقّدر مجامیع وفروق الكسور باستخدام  
 الحس العددي والكسور المرجعیة.

675 - 
: جمع التاسعةالوحدة  تقدیر المجامیع والفروق 682

 6 3 الكسور وطرحھا 

یستكشف جمع األعداد الكسریة باستخدام  
 النماذج.

683 - 
688 

نشاط عملي: استخدام 
األعداد النماذج في جمع 
 الكسریة

: جمع التاسعةالوحدة 
 6 4 الكسور وطرحھا 

 
یجمع األعداد الكسریة، ویحل المسائل 

الكالمیة التي تتضمن جمع األعداد 
 الكسریة.

689 - 
 مع األعداد الكسریةج 694

: جمع التاسعةالوحدة 
 6 5 الكسور وطرحھا 

 
یطرح األعداد الكسریة، ویحل المسائل 

تتضمن طرح األعداد الكالمیة التي 
 الكسریة.

695 - 
 طرح األعداد الكسریة 700

: جمع التاسعةالوحدة 
 6 6 الكسور وطرحھا 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

باستخدام  التسمیةیطرح مع إعادة  
 الكسور المكافئة.

701 - 
: جمع التاسعةالوحدة  التسمیةالطرح مع إعادة  706

 6 7 الكسور وطرحھا 

 - 707 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: جمع التاسعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 710

 7 1 الكسور وطرحھا 

 - 707 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: جمع التاسعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 710

 7 2 الكسور وطرحھا 

 - 707 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: جمع التاسعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 710

 7 3 الكسور وطرحھا 

 - 707 نواتج تعلم الوحدة جمیع 
: جمع التاسعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 710

 7 4 الكسور وطرحھا 

 - 719 استكشاف كیفیة إیجاد جزء من عدد. 
724 

نشاط عملي: جزء من 
 عدد

: ضرب العاشرةالوحدة 
 7 5 الكسور وقسمتھا 

تقدیر ناتج ضرب الكسور باستخدام  
 األعداد المتوافقة والتقریب

725 - 
730 

 ضرب نواتج عملیةتقدیر 
 الكسور

: ضرب العاشرةالوحدة 
 7 6 الكسور وقسمتھا 

كلیة العداد األاستكشاف عملیة ضرب  
 كسور باستخدام النماذجبال

731 - 
736 

 تمثیل عملیةنشاط عملي: 
 ضرب الكسور.

: ضرب العاشرةالوحدة 
 7 7 الكسور وقسمتھا 

 - 737 ضرب األعداد الكلیة والكسور 
744 

ضرب األعداد الكلیة 
 .والكسور

: ضرب العاشرةالوحدة 
 8 1 الكسور وقسمتھا 

استكشاف استخدام النماذج لضرب كسر   
 .ربكس

745 - 
750 

نشاط عملي: استخدام 
ضرب في عملیة النماذج 

 الكسور.

: ضرب العاشرةالوحدة 
 8 2 الكسور وقسمتھا



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 - 751 ضرب الكسور. 
: ضرب العاشرةالوحدة  ضرب الكسور. 756

 8 3 الكسور وقسمتھا 

 - 757 ضرب األعداد الكسریة. 
: ضرب العاشرةالوحدة  ضرب األعداد الكسریة 762

 8 4 الكسور وقسمتھا 

 - 763 شرح ضرب الكسور مع القیاس 
770 

نشاط عملي: الضرب 
 قیاسكم

: ضرب العاشرةالوحدة 
 8 5 الكسور وقسمتھا 

على كسور الوحدة قسمة األعداد الكلیة  
 باستخدام النماذج.

771 - 
776 

نشاط عملي: القسمة 
 بواسطة كسر الوحدة

: ضرب العاشرةالوحدة 
 8 6 الكسور وقسمتھا 

مة لقس الشریطياستخدام الرسم البیاني  
 أعداد كلیة على كسور الوحدة.

777 - 
782 

قسمة األعداد الكلیة على 
 كسر الوحدة

: ضرب العاشرةالوحدة 
 8 7 الكسور وقسمتھا 

مة  لقس الشریطياستخدام الرسم البیاني  
 كسور الوحدة على أعداد كلیة .

783 - 
788 

قسمة كسر الوحدة على 
 األعداد الكلیة

: ضرب العاشرةالوحدة 
 9 1 الكسور وقسمتھا 

 - 789  .حل المسائل عبر تصمیم رسم تخطیطي 
794 

استقصاء حل المسائل: 
 تخطیطيتصمیم رسم 

: ضرب العاشرةالوحدة 
 9 2 الكسور وقسمتھا 

 - 789  .حل المسائل عبر تصمیم رسم تخطیطي 
794 

استقصاء حل المسائل: 
 تصمیم رسم تخطیطي

: ضرب العاشرةالوحدة 
 9 3 الكسور وقسمتھا 

 - 795 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: ضرب العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 798

 9 4 الكسور وقسمتھا 

 - 795 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: ضرب العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 798

 9 5 الكسور وقسمتھا 

 - 795 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: ضرب العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 798

 9 6 الكسور وقسمتھا 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 - 795 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: ضرب العاشرةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 798

 9 7 الكسور وقسمتھا 

 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

 



 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018الفصل الدراسي األول لعام 
 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضیـلریا
 لثانيالفصل ا             

 
 السادسالصف           

 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

       

 1 1  - استقبال الطلبة واستالم الكتب

 - 339 یمثل األعداد الصحیحة باستخدام قطع العد  
340 

مختبر االستكشاف: األعداد 
 الصحیحة

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
2 1 

یمثل مواقف من الحیاة الیومیة باستخدام  
 األعداد الصحیحة 

341 - 
348 

والتمثیل األعداد الصحیحة 
 البیاني.

: األعداد الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
3 1 

یستكشف القیمة المطلقة لعدد صحیح باستخدام  
 خط األعداد

349 - 
350 

مختبر االستكشاف: القیمة 
 المطلقة

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
4 1 

 - 351 یوجد القیمة المطلقة لعدد صحیح  
: األعداد  الخامسةالوحدة  القیمة المطلقة 358

الصحیحة والمستوى  5 1 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 اإلحداثي

 - 359 یقارن بین األعداد الصحیحة ویرتبھا  
366 

المقارنة بین األعداد 
 الصحیحة وترتیبھا

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
6 1 

 - 359 یقارن بین األعداد الصحیحة ویرتبھا  
366 

المقارنة بین األعداد 
 الصحیحة وترتیبھا

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
7 1 

الحل  استراتیجیةیحل المسائل باستخدام  
 بالترتیب العكسي

367 - 
370 

استقصاء حل المسائل : 
 العمل بترتیب عكسي

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
8 1 

الحل  استراتیجیةیحل المسائل باستخدام  
 بالترتیب العكسي

367 - 
370 

استقصاء حل المسائل : 
 العمل بترتیب عكسي

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
1 2 

 - 371 یستخدم خط األعداد لنمذجة األعداد النسبیة  
374 

مختبر االستكشاف : خط 
 األعداد

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
2 2 

 أعدادیكتب الكسور الموجبة والسالبة على ھیئة  
 عشریة 

375 - 
382 

العشریة المنتھیة  األعداد
 العشریة الدوریة األعدادو

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
3 2 

 أعدادیكتب الكسور الموجبة والسالبة على ھیئة  
 عشریة 

375 - 
382 

العشریة المنتھیة  األعداد
 العشریة الدوریة األعدادو

: األعداد الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
4 2 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 - 383 یقارن بین األعداد النسبیة ویرتبھا  
390 

المقارنة بین األعداد 
 النسبیة وترتیبھا

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
5 2 

 - 383 یقارن بین األعداد النسبیة ویرتبھا  
390 

المقارنة بین األعداد 
 النسبیة وترتیبھا

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
6 2 

تمثیل األزواج المرتبة بیانیاً على المستوى  
 اإلحداثي 

391 - 
 المستوى اإلحداثي 398

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
7 2 

تمثیل األزواج المرتبة بیانیاً على المستوى  
 اإلحداثي 

391 - 
 المستوى اإلحداثي 398

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
8 2 

تمثیل األزواج المرتبة بیانیاً على المستوى  
 اإلحداثي 

399 - 
406 

التمثیل البیاني على 
 المستوى اإلحداثي

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
1 3 

تمثیل األزواج المرتبة بیانیاً على المستوى  
 اإلحداثي 

399 - 
406 

التمثیل البیاني على 
 المستوى اإلحداثي

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
2 3 

یوجد المسافة بین نقطتین على المستوى  
 اإلحداثي 

407 - 
410 

مختبر االستكشاف : إیجاد 
المسافة على المستوى 

 اإلحداثي

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
3 3 

: األعداد  الخامسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة - 411 جمیع نواتج تعلم الوحدة  4 3 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

الصحیحة والمستوى  416
 اإلحداثي

 - 411 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 أنشطة ومراجعة الوحدة 416

: األعداد  الخامسةالوحدة 
الصحیحة والمستوى 

 اإلحداثي
5 3 

 - 423 یستكشف األجزاء المختلفة للتعبیر العددي 
426 

بنیة مختبر االستكشاف : 
 التعابیر

 3 6 : التعابیر السادسالوحدة 

یكتب تعابیر عددیة باستخدام األسس في صورة  
 أعداد كلیة ویحولھا ألبسط صورة 

427 - 
 3 7 : التعابیر السادسالوحدة  القوى واألسس 434

یكتب تعابیر عددیة باستخدام األسس في صورة  
 أعداد كلیة ویحولھا ألبسط صورة 

427 - 
 3 8 : التعابیر السادسالوحدة  القوى واألسس 434

یوجد قیمة التعابیر العددیة باستخدام ترتیب  
 العملیات 

435 - 
 4 1 : التعابیر السادسالوحدة  التعابیر العددیة 442

یوجد قیمة التعابیر العددیة باستخدام ترتیب  
 العملیات 

435 - 
 4 2 : التعابیر السادسالوحدة  التعابیر العددیة 442

 - 443 یوجد قیمة التعابیر الجبریة   
450 

الجبر : المتغیرات 
 والتعابیر

 4 3 : التعابیر السادسالوحدة 

 - 443 یوجد قیمة التعابیر الجبریة   
450 

الجبر : المتغیرات 
 والتعابیر

 4 4 : التعابیر السادسالوحدة 

 - 451 النماذج  مباستخدا یكتب التعابیر  
454 

مختبر االستكشاف : كتابة 
 التعابیر

 4 5 : التعابیر السادسالوحدة 

یكتب تعابیر جبریة لتمثیل مواقف من الحیاة  
 4 6 : التعابیر السادسالوحدة  الجبر : كتابة التعابیر - 455 الیومیة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

462 

 - 463 یحل المسائل غیر التقلیدیة من خالل تمثیلھا  
466 

استقصاء حل المسائل : 
 مثلھا بنفسك

 4 7 : التعابیر السادسالوحدة 

 - 463 یحل المسائل غیر التقلیدیة من خالل تمثیلھا  
466 

استقصاء حل المسائل : 
 مثلھا بنفسك

 4 8 : التعابیر السادسالوحدة 

 - 467 یبسط التعابیر الجبریة باستخدام الخواص  
 5 1 : التعابیرالسادسالوحدة  الخواصالجبر:  474

 - 467 یبسط التعابیر الجبریة باستخدام الخواص  
 5 2 : التعابیرالسادسالوحدة  واصالجبر: الخ 474

یمثل خاصیة التوزیع باستخدام نماذج المساحة  
 والقطع الجبریة 

475 - 
478 

مختبر االستكشاف : 
 خاصیة التوزیع

 5 3 : التعابیر السادسالوحدة 

 - 479 یكتب التعابیر المكافئة باستخدام خاصیة التوزیع  
 5 4 : التعابیر السادسالوحدة  خاصیة التوزیع 486

 - 487 یحدد التعابیر المتكافئة باستخدام النماذج  
488 

مختبر االستكشاف : 
 التعابیر المكافئة

 5 5 : التعابیر السادسالوحدة 

یكتب التعابیر  المكافئة باستخدام خواص  
 العملیات 

489 - 
 5 6 : التعابیر السادسالوحدة  التعابیر المكافئة 496

 - 497 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 7 : التعابیر السادسالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 502

 - 497 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 5 8 : التعابیر السادسالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 502

یحل المعادالت ذھنیاً وباستخدام التخمین  
 6 1 : المعادالت السابعةالوحدة  المعادالت - 507 والتحقق والمراجعة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

514 

یحل المعادالت ذھنیاً وباستخدام التخمین  
 والتحقق والمراجعة 

507 - 
 6 2 : المعادالت السابعةالوحدة  المعادالت 514

یحل معادالت الجمع ذات الخطوة الواحدة  
 باستخدام النماذج 

515 - 
518 

مختبر االستكشاف : كتابة 
 6 3 : المعادالت السابعةالوحدة  معادالت الجمع وحلھا

 - 519 یكتب ویحل معادالت الجمع  
526 

كتابة معادالت الجمع 
 6 4 : المعادالت السابعةالوحدة  وحلھا

یحل معادالت الطرح ذات الخطوة الواحدة  
 باستخدام النماذج 

527 - 
528 

مختبر االستكشاف : كتابة 
 6 5 : المعادالت السابعةالوحدة  معادالت الطرح وحلھا

 - 529 یكتب ویحل معادالت الطرح  
536 

كتابة معادالت الطرح 
 6 6 : المعادالت السابعةالوحدة  وحلھا

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام التخمین  
 والتحقق والمراجعة 

537 - 
540 

استقصاء حل المسائل : 
التخمین والتحقق 
 والمراجعة

 6 7 : المعادالت السابعةالوحدة 

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام التخمین  
 والتحقق والمراجعة

537 - 
540 

استقصاء حل المسائل : 
والتحقق التخمین 

 والمراجعة
 6 8 : المعادالت السابعةالوحدة 

یحل معادالت الضرب ذات الخطوة الواحدة  
 باستخدام النماذج 

541 - 
544 

مختبر االستكشاف : كتابة 
 7 1 : المعادالت السابعةالوحدة  معادالت الضرب وحلھا

 - 645 یكتب ویحل معادالت الضرب  
552 

كتابة معادالت الضرب 
 7 2 : المعادالت السابعةالوحدة  وحلھا

یحل معادالت القسمة ذات الخطوة الواحدة  
مختبر االستكشاف : كتابة  - 553 باستخدام النماذج   7 3 : المعادالت السابعةالوحدة 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 معادالت القسمة وحلھا 554

 - 555 یكتب ویحل معادالت القسمة  
562 

كتابة معادالت القسمة 
 7 4 : المعادالت السابعةالوحدة  وحلھا

 - 563 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 7 5 : المعادالت السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 568

 - 563 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 7 6 : المعادالت السابعةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 568

یُكمل جداول الدالة باستخدام القاعدة ویوجد  
 الُمدخل والُمخرج 

573 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  جداول الدوال 580

 7 7 والمتباینات

یُكمل جداول الدالة باستخدام القاعدة ویوجد  
 الُمدخل والُمخرج 

573 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  جداول الدوال 580

 7 8 والمتباینات

یوسع المتتالیات ویصفھا باستخدام التعابیر  
 الجبریة 

581 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  الدوالقواعد  588

 8 1 والمتباینات

یوسع المتتالیات ویصفھا باستخدام التعابیر  
 الجبریة 

581 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  قواعد الدوال 588

 8 2 والمتباینات

تمثیل الدوال باستخدام الجداول والتمثیالت  
 البیانیة والمعادالت 

589 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  الدوال والمعادالت 596

 8 3 والمتباینات

تمثیل الدوال باستخدام الجداول والتمثیالت  
 البیانیة والمعادالت 

589 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  الدوال والمعادالت 596

 8 4 والمتباینات

ینشئ ویحلل التمثیالت اللفظیة والبیانیة  
 والجبریة والجداول المختلفة للدوال

597 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  التمثیالت المتعددة للدوال 604

 8 5 والمتباینات

ینشئ ویحلل التمثیالت اللفظیة والبیانیة  
: الدوال  الثامنةالوحدة  التمثیالت المتعددة للدوال - 597 والجبریة والجداول المختلفة للدوال 6 8 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 والمتباینات 604

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام  
 جدول استراتیجیة رسم

605 - 
608 

استقصاء حل المسائل: 
 رسم جدول

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 8 7 والمتباینات

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام  
 جدول استراتیجیة رسم

605 - 
608 

: لاستقصاء حل المسائ
 رسم جدول

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 8 8 والمتباینات

 - 609 یمثل المتباینات باستخدام رسوم بیانیة شریطیة  
610 

مختبر االستكشاف : 
 المتباینات

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 9 1 والمتباینات

یحل المتباینات باستخدام الحساب الذھني  
 واستراتیجیة التخمین والتحقق 

611 - 
: الدوال  الثامنةالوحدة  المتباینات 618

 9 2 والمتباینات

  ً  - 619 یكتب المتباینات ویمثلھا بیانیا
626 

كتابة المتباینات وتمثیلھا 
 ً  بیانیا

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 9 3 والمتباینات

  ً  - 619 یكتب المتباینات ویمثلھا بیانیا
626 

كتابة المتباینات وتمثیلھا 
 ً  بیانیا

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 9 4 والمتباینات

یمثل و یحل متباینات الجمع والطرح أحادیة  
 الخطوة 

627 - 
628 

مختبر االستكشاف: حل 
خطوة ال ذاتالمتباینات 
 واحدةال

: الدوال  الثامنةالوحدة 
 9 5 والمتباینات

یحل المتباینات ذات الخطوة الواحدة تتضمن  
 العملیات األربعة

629 - 
636 

خطوة ال ذاتحل المتباینات 
 واحدةال

: الدوال الثامنةالوحدة 
 9 6 والمتباینات

 - 637 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الدوال  الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 644

 9 7 والمتباینات

 - 637 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
: الدوال  الثامنةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 644

 9 8 والمتباینات



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 10 1 مراجعة عامة
 10 2 عامة مراجعة

 10 3 مراجعة عامة
 10 4 مراجعة عامة
 10 5 مراجعة عامة
 10 6 مراجعة عامة
 10 7 مراجعة عامة
 10 8 مراجعة عامة

 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018الفصل الدراسي األول لعام 

 
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضیـلریا

 الثانيالفصل            
 

 السابعالصف         
 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

       

 1 1  - استقبال الطلبة واستالم الكتب

 
یوجد قیمة التعابیر الجبریة باستخدام قیم 

 المتغیرات المعطاه
349 - 
356 

 التعابیر الجبریة	
 1 2 التعابیر:  الخامسةالوحدة 

 
یوجد قیمة التعابیر الجبریة باستخدام قیم 

 المتغیرات المعطاه
349 - 
356 

 التعابیر الجبریة	
 1 3 التعابیر:  الخامسةالوحدة 

 
 - 357 یصف العالقات ویوسع حدود المتتالیة الحسابیة 

364 
 المتتالیات	

 1 4 التعابیر:  الخامسةالوحدة 

 
 - 357 یصف العالقات ویوسع حدود المتتالیة الحسابیة 

364 
 المتتالیات	

 1 5 التعابیر:  الخامسةالوحدة 

 
 - 365 یستكشف األنماط في متتالیات األشكال الھندسیة 

366 
مختبر االستكشاف : 

 1 6 التعابیر:  الخامسةالوحدة  المتتالیات



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 
یبسط التعابیر الجبریة باستخدام خواص 

 الریاضیات
367 - 
374 

 1 7 التعابیر:  الخامسةالوحدة  العملیات واصخ

 
یبسط التعابیر الجبریة باستخدام خواص 

 الریاضیات
367 - 
374 

 1 8 التعابیر:  الخامسةالوحدة  العملیات واصخ

 
 - 375 یبسط التعابیر الجبریة باستخدام خاصیة التوزیع

382 
 2 1 التعابیر:  الخامسةالوحدة  خاصیة التوزیع

 
 - 375 یبسط التعابیر الجبریة باستخدام خاصیة التوزیع

382 
 2 2 التعابیر:  الخامسةالوحدة  خاصیة التوزیع

 
یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق 

 رسم جدول استراتیجیة 
383 - 
386 

استقصاء حل المسائل : 
 2 3 التعابیر:  الخامسةالوحدة  رسم جدول

 
 یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق

 رسم جدول  استراتیجیة
383 - 
386 

استقصاء حل المسائل : 
 2 4 التعابیر:  الخامسةالوحدة  رسم جدول

 
 یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق

 رسم جدول  استراتیجیة
383 - 
386 

استقصاء حل المسائل : 
 2 5 التعابیر:  الخامسةالوحدة  رسم جدول

 
یبسط التعابیر الجبریة من خالل تجمیع الحدود 

 المتشابھة 
387 - 
394 

 2 6 التعابیر:  الخامسةالوحدة  تبسیط التعابیر الجبریة

 
یبسط التعابیر الجبریة من خالل تجمیع الحدود 

 المتشابھة 
387 - 
394 

 2 7 التعابیر:  الخامسةالوحدة  تبسیط التعابیر الجبریة

 
یجمع التعابیر الخطیة من خالل تجمیع الحدود 

 المتشابھة
395 - 
402 

 2 8 التعابیر:  الخامسةالوحدة  جمع التعابیر الخطیة

 
الخطیة من خالل تجمیع الحدود یجمع التعابیر 

 المتشابھة
395 - 
402 

 3 1 التعابیر:  الخامسةالوحدة  جمع التعابیر الخطیة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 
یطرح التعابیر الخطیة من خالل تجمیع الحدود 

 المتشابھة
403 - 
410 

 3 2 التعابیر:  الخامسةالوحدة  طرح التعابیر الجبریة

 
 یطرح التعابیر الخطیة من خالل تجمیع الحدود

 المتشابھة
403 - 
410 

 3 3 التعابیر:  الخامسةالوحدة  طرح التعابیر الجبریة

 
 - 411 یحلل التعابیر الخطیة باستخدام النماذج 

414 
تحلیل مختبر االستكشاف: 

 3 4 التعابیر: الخامسةالوحدة  التعابیر الخطیة إلى عوامل

 
یحلل مجموع أو الفرق بین حدین باستخدام 

 العامل المشترك األكبر  
415 - 
422 

تحلیل التعابیر الخطیة إلى 
 3 5 التعابیر: الخامسةالوحدة  عوامل

 
یحلل مجموع أو الفرق بین حدین باستخدام 

 العامل المشترك األكبر  
415 - 
422 

تحلیل التعابیر الخطیة إلى 
 3 6 التعابیر: الخامسةالوحدة  عوامل

 - 423 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 3 7 التعابیر:  الخامسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 428

 - 423 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
 3 8 التعابیر:  الخامسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 428

 
یكتب ویحل معادالت الجمع والطرح باستخدام 

 - 433 النماذج 
436 

االستكشاف : حل مختبر 
معادالت الجمع والطرح 
 ذات الخطوة الواحدة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 1 والمتباینات

یحل معادالت الجمع والطرح ذات الخطوة  
 الواحدة 

437 - 
444 

حل المعادالت الجمع 
والطرح ذات الخطوة 

 الواحدة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 2 والمتباینات

یحل معادالت الجمع والطرح ذات الخطوة  
 الواحدة 

437 - 
444 

حل المعادالت الجمع 
والطرح ذات الخطوة 

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 3 والمتباینات



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 الواحدة

یكتب ویحل معادالت الضرب باستخدام الرسوم  
 البیانیة الشریطیة 

445 - 
446 

مختبر االستكشاف : 
معادالت الضرب باستخدام 
 الرسوم البیانیة الشریطیة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 4 والمتباینات

یحل معادالت الضرب والقسمة ذات الخطوة  
 الواحدة 

447 - 
454 

المعادالت :  السادسةالوحدة  معادالت الضرب والقسمة
 4 5 والمتباینات

یحل معادالت الضرب والقسمة ذات الخطوة  
 الواحدة 

447 - 
454 

المعادالت :  السادسةالوحدة  الضرب والقسمة معادالت
 4 6 والمتباینات

یحل المعادالت ذات المعامالت النسبیة باستخدام  
 الرسوم البیانیة الشریطیة 

455 - 
456 

مختبر االستكشاف : حل 
المعادالت باستخدام 
 المعامالت النسبیة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 7 والمتباینات

یحل المعادالت أحادیة الخطوة ذات المعامالت  
 النسبیة 

457 - 
464 

حل المعادالت باستخدام 
 المعامالت النسبیة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 4 8 والمتباینات

یحل المعادالت أحادیة الخطوة ذات المعامالت  
 النسبیة 

457 - 
464 

حل المعادالت باستخدام 
 المعامالت النسبیة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 1 والمتباینات

یحل المعادالت المكونة من خطوتین باستخدام  
 الرسم البیاني الشریطي 

465 - 
468 

مختبر االستكشاف: حل 
مكونة من المعادالت ال

 خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 2 والمتباینات

 - 469 یحل المعادالت المكونة من خطوتین  
476 

المعادالت المكونة من حل 
 خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 3 والمتباینات

 - 469 یحل المعادالت المكونة من خطوتین  
476 

حل المعادالت المكونة من 
 خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 4 والمتباینات



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

یحل المعادالت ثنائیة الخطوات بالصورة  
p(x+q)=r باستخدام النماذج 

477 - 
480 

مختبر االستكشاف: حل 
مكونة من أكثر المعادالت ال

 نمن خطوتی

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 5 والمتباینات

یحل المعادالت ثنائیة الخطوات بالصورة  
p(x+q)=r  

481 - 
488 

حل المعادالت المكونة من 
 أكثر من خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 6 والمتباینات

یحل المعادالت ثنائیة الخطوات بالصورة  
p(x+q)=r  

481 - 
488 

حل المعادالت المكونة من 
 أكثر من خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 7 والمتباینات

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام  
 ترتیب عكسي استراتیجیة الحل ب

489 - 
492 

استقصاء حل المسائل : 
 الحل بترتیب عكسي

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 5 8 والمتباینات

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام  
 ترتیب عكسياستراتیجیة الحل ب

489 - 
492 

استقصاء حل المسائل : 
 الحل بترتیب عكسي

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 1 والمتباینات

یحل المسائل غیر التقلیدیة باستخدام  
 ترتیب عكسياستراتیجیة الحل ب

489 - 
492 

استقصاء حل المسائل : 
 الحل بترتیب عكسي

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 2 والمتباینات

 - 493 یحل مسائل تتضمن متباینات باستخدام النماذج  
496 

مختبر االستكشاف : حل 
 المتباینات

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 3 والمتباینات

یحل المتباینات باستخدام خاصیتي الجمع أو  
 الطرح في المتباینة 

497 - 
504 

حل المتباینات بالجمع أو 
 الطرح

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 4 والمتباینات

یحل المتباینات باستخدام خاصیتي الجمع أو  
 الطرح في المتباینة 

497 - 
504 

حل المتباینات بالجمع أو 
 الطرح

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 5 والمتباینات

یحل المتباینات باستخدام خاصیتي الضرب أو  
 القسمة في المتباینة 

505 - 
512 

حل المتباینات بالضرب أو 
 القسمة

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 6 والمتباینات

یحل المتباینات باستخدام خاصیتي الضرب أو  
حل المتباینات بالضرب أو  - 505 القسمة في المتباینة  المعادالت :  السادسةالوحدة  7 6 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 والمتباینات القسمة 512

یحل المتباینات المكونة من خطوتین  
 وتمثیل الحل على خط األعداد

513 - 
520 

حل المتباینات المكونة من 
 خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 6 8 والمتباینات

یحل المتباینات المكونة من خطوتین  
 وتمثیل الحل على خط األعداد

513 - 
520 

حل المتباینات المكونة من 
 خطوتین

المعادالت :  السادسةالوحدة 
 7 1 والمتباینات

 - 521 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
المعادالت :  السادسةالوحدة  أنشطة ومراجعة الوحدة 528

 7 2 والمتباینات

 - 521 جمیع نواتج تعلم الوحدة 
المعادالت :  السادسةالوحدة  ومراجعة الوحدةأنشطة  528

 7 3 والمتباینات

 
یصنف الزوایا ویحدد الزوایا المتقابلة بالرأس 

 والزوایا المتجاورة 
 

535 - 
األشكال : السابعةالوحدة  تصنیف الزوایا 542

 7 4 الھندسیة

 
یصنف الزوایا ویحدد الزوایا المتقابلة بالرأس 

 والزوایا المتجاورة 
 

535 - 
542 

األشكال :  السابعةالوحدة  تصنیف الزوایا
 7 5 الھندسیة

 
یحدد الزاویتین المتكاملتین والمتتامتین ویوجد 

 قیاسات الزوایا الناقصة 
 

543 - 
550 

األشكال : السابعةالوحدة  المتكاملة و المتتامة الزوایا
 7 6 الھندسیة

 
یحدد الزاویتین المتكاملتین والمتتامتین ویوجد 

 قیاسات الزوایا الناقصة 
 

543 - 
550 

األشكال : السابعةالوحدة  المتكاملةو المتتامة الزوایا
 7 7 الھندسیة

 
یرسم المثلثات باستخدام الزوایا المعطاة أو 

 أطوال األضالع 
 

551 - 
554 

 تصمیممختبر االستكشاف: 
 المثلثات

األشكال :  السابعةالوحدة 
 7 8 الھندسیة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 
یصنف األنواع المختلفة للمثلثات ویوجد 

 قیاسات الزوایا الناقصة في المثلث 
 

555 - 
562 

األشكال :  السابعةالوحدة  المثلثات
 8 1 الھندسیة

 
یصنف األنواع المختلفة للمثلثات ویوجد 

 قیاسات الزوایا الناقصة في المثلث 
 

555 - 
562 

األشكال :  السابعةالوحدة  المثلثات
 8 2 الھندسیة

 
 یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق

 عمل نموذج استراتیجیة
 

567 - 
570 

 المسائل:استقصاء حل 
 نموذج إعداد

األشكال  السابعة:الوحدة 
 8 3 الھندسیة

 
یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق 

 عمل نموذج استراتیجیة
 

567 - 
570 

 المسائل:استقصاء حل 
 نموذج إعداد

األشكال  السابعة:الوحدة 
 8 4 الھندسیة

 
یحل المسائل غیر التقلیدیة عن طریق 

 عمل نموذج استراتیجیة
 

567 - 
570 

 المسائل:استقصاء حل 
 عمل نموذج

األشكال  السابعة:الوحدة 
 8 5 الھندسیة

 

ینشئ رسم مقیاس نسبي بنسبة مقیاس مختلفة 
 اإلنترنتباستخدام الخرائط على 

 
571 - 
574 

 االستكشاف:مختبر 
استقصاء الخرائط عبر 
اإلنترنت والرسومات 
 بالمقیاس النسبي

األشكال  السابعة:الوحدة 
 8 6 الھندسیة

یحل مسائل من الحیاة الیومیة والتي  
 تتضمن رسومات المقاییس النسبیة

575 - 
األشكال  السابعة:الوحدة  ییس النسبیةالمقا رسومات 582

 8 7 الھندسیة

یحل مسائل من الحیاة الیومیة والتي  
 تتضمن رسومات المقاییس النسبیة

575 - 
األشكال  السابعة:الوحدة  ییس النسبیةالمقا رسومات 582

 8 8 الھندسیة

یرسم المنظور العلوي والجانبي واألمامي   األشكال  السابعة:الوحدة  شكال ثالثیة األبعاداألرسم  - 585 1 9 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 ألشكال ثالثیة األبعاد 
یرسم شكل ثالثي األبعاد بمعلومیة المنظور 

 العلوي والجانبي واألمامي

 الھندسیة 592

 
یرسم المنظور العلوي والجانبي واألمامي 

 ألشكال ثالثیة األبعاد 
یرسم شكل ثالثي األبعاد بمعلومیة المنظور 

 العلوي والجانبي واألمامي

585 - 
 األبعادشكال ثالثیة األرسم  592

األشكال  السابعة:الوحدة 
 9 2 الھندسیة

 
یعین المقاطع العرضیة لشكل ثالثي األبعاد 

 ویحدد الشكل من المقطع العرضي 
593 - 
600 

األشكال  السابعة:الوحدة  المقاطع العرضیة
 9 3 الھندسیة

 
یعین المقاطع العرضیة لشكل ثالثي األبعاد 

 ویحدد الشكل من المقطع العرضي 
593 - 
600 

األشكال  السابعة:الوحدة  المقاطع العرضیة
 9 4 الھندسیة

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

 9 5 الھندسیة

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

 9 6 الھندسیة

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

 9 7 الھندسیة

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

 9 8 الھندسیة

 10 1 مراجعة عامة
 10 2 مراجعة عامة
 10 3 مراجعة عامة
 10 4 مراجعة عامة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسبو
 ع

 10 5 مراجعة عامة
 10 6 مراجعة عامة
 10 7 مراجعة عامة
 10 8 مراجعة عامة

 
 .(للمطالعة الذاتیة) مالحظة: لم یتم إدراج مختبري استكشاف من الوحدة السابعة وذلك العتمادھا على اآللة الحاسبة البیانیة

 



 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضیـلریا
 الثانيالفصل             

 
 الثامنالصف           

 

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

       

 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

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



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

 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
ً  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



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

	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
 المثلثات الخامسة: الوحدة

 5 1 فیثاغورث ونظریة

 مایقطعھ مستقیمین من المتكونة الزوایا عالقات تحدید 
	قاطع 371	-	378	 	المستقیمات  المثلثات الخامسة: الوحدة

 5 2 فیثاغورث ونظریة

 مایقطعھ مستقیمین من المتكونة الزوایا عالقات تحدید 
 المثلثات الخامسة: الوحدة المستقیمات 378	-	371 قاطع

 5 3 فیثاغورث ونظریة

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 
386	

	الھندسي البرھان  المثلثات :الخامسة الوحدة
 5 4 فیثاغورث ونظریة

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 
386	

	الھندسي البرھان  المثلثات الخامسة: الوحدة
 5 5 فیثاغورث ونظریة

 والخواص التعاریف باستخدام ھندسي برھان یكتب 
	والنظریات

379 - 
386	

	الھندسي البرھان  المثلثات الخامسة: الوحدة
 5 6 فیثاغورث ونظریة

	المثلث زوایا بین العالقة یستكشف  387	-	388	 	المثلثات: االستكشاف مختبر  المثلثات الخامسة: الوحدة
 5 7 فیثاغورث ونظریة

	المثلثات في للزوایا الناقصة القیاسات یوجد  389	-	396	 	المثلثات زوایا  المثلثات الخامسة: الوحدة
 5 8 فیثاغورث ونظریة

	المثلثات في للزوایا الناقصة القیاسات یوجد  389	-	396	 	المثلثات زوایا  المثلثات الخامسة: الوحدة
 6 1 فیثاغورث ونظریة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

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

 6 2 فیثاغورث ونظریة

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

 6 3 فیثاغورث ونظریة

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

 6 4 فیثاغورث ونظریة

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

 المثلثات الخامسة: الوحدة
 6 5 فیثاغورث ونظریة

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

 المثلثات الخامسة: الوحدة
 6 6 فیثاغورث ونظریة

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

 المثلثات الخامسة: الوحدة
 6 7 فیثاغورث ونظریة

	وعكسھا فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  	فیثاغورث نظریة 	418	-	411  المثلثات الخامسة: الوحدة
 6 8 فیثاغورث ونظریة

	وعكسھا فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  411	-	418		 	فیثاغورث نظریة  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 1 فیثاغورث ونظریة

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

 المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 2 فیثاغورث ونظریة

	فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  423	-	430	 	فیثاغورث نظریة استخدام  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 3 فیثاغورث ونظریة

	فیثاغورث نظریة باستخدام مسائل یحل  423	-	430	 	فیثاغورث نظریة استخدام  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 4 فیثاغورث ونظریة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 5 فیثاغورث ونظریة

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 6 فیثاغورث ونظریة

	اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة یوجد  431	-	438	 	اإلحداثي المستوى على المسافة  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 7 فیثاغورث ونظریة

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  439	-	444	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  المثلثات الخامسة: الوحدة
 7 8 فیثاغورث ونظریة

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  439	-	444	 	الوحدةأنشطة ومراجعة   المثلثات الخامسة: الوحدة
 8 1 فیثاغورث ونظریة

	والتدویر واإلزاحة االنعكاس خصائص یمیز  449	-	452	 	التحویالت: االستكشاف مختبر  8 2 التحویالت السادسة: الوحدة
ً  اإلزاحة یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 453	-	460	 	اإلزاحة  8 3 التحویالت السادسة: الوحدة
ً  اإلزاحة یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 453	-	460	 	اإلزاحة  8 4 التحویالت السادسة: الوحدة
ً  االنعكاس یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 461	-	468	 	ساالنعكا  8 5 التحویالت السادسة: الوحدة
ً  االنعكاس یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 461	-	468	 	االنعكاس  8 6 التحویالت السادسة: الوحدة
 ثلھام ستراتیجیةا باستخدام تقلیدیة غیر مسائل یحل 

	بنفسك 469	-	472	 	سكبنف مثلھا: المسائل حل استقصاء  8 7 التحویالت السادسة: الوحدة

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

	الدوراني التناظر یمیز  473	-	474	  التماثل: االستكشاف مختبر
	الدوراني  9 1 التحویالت السادسة: الوحدة

ً  الدوران یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 475	-	482	 	الدوران  9 2 التحویالت السادسة: الوحدة
ً  الدوران یمثل  	اإلحداثي المستوى على بیانیا 475	-	482	 	الدوران  9 3 التحویالت السادسة: الوحدة
	واألضالع الزوایا بقیاس التمدد خصائص یعمم  483	-	486	 	التمدد: االستكشاف مختبر  9 4 التحویالت السادسة: الوحدة



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 الدراسیة

األسب
 وع

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

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

	جمیع نواتج تعلم الوحدة  495	-	500	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  9 7 التحویالت السادسة: الوحدة
	تعلم الوحدةجمیع نواتج   495	-	500	 	أنشطة ومراجعة الوحدة  9 8 التحویالت 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 الذاتیة) وذلك العتمادھا على اآللة الحاسبة البیانیة الرابعةمالحظة: لم یتم إدراج مختبر استكشاف من الوحدة 

 



 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 الریاضیات

 الثانيالفصل             
 التاسعالصف            

رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة
       

                          .             القیاسیة صورتھا في الحدود كثیرات كتابة. 1 
                      
 .الحدود كثیرات وطرح جمع. 2 

 الحدود كثیرات جمع 1-7 
 وطرحھا

): 7( الوحدة
 التعابیر
 والمعادالت
 التربیعیة

1 

 1األسبوع  

                          .             القیاسیة صورتھا في الحدود كثیرات كتابة. 1 
                      
 .الحدود كثیرات وطرح جمع. 2

 الحدود كثیرات جمع 1-7 
 وطرحھا

2 

                                         .                         حد أحادیة في الحدود كثیرة ضرب. 1 
 .حدود كثیرة في حد أحادیة على تشتمل التي المعادالت حل. 2

 في حدود كثیرة ضرب 2-7 
 حد أحادیة

3 

                                         .                         حد أحادیة في الحدود كثیرة ضرب. 1 
 .حدود كثیرة في حد أحادیة على تشتمل التي المعادالت حل. 2

 في حدود كثیرة ضرب 2-7 
 حد أحادیة

4 

                     .   FOIL طریقة باستخدام الحدین ذات المعادالت ضرب. 1 
                             
 .التوزیع خاصیة باستخدام الحدود كثیرة المعادالت ضرب. 2

 
 الحدود كثیرات ضرب 3-7

5 

                     .   FOIL طریقة باستخدام الحدین ذات المعادالت ضرب. 1 
                             
 .التوزیع خاصیة باستخدام الحدود كثیرة المعادالت ضرب. 2

 
 الحدود كثیرات ضرب 3-7

6 

 7 الحدود كثیرات ضرب FOIL   .                      3-7 طریقة باستخدام الحدین ذات المعادالت ضرب. 1 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

                             
 .التوزیع خاصیة باستخدام الحدود كثیرة المعادالت ضرب. 2

                                                                  حدین ذو تعبیر مربع ناتج إیجاد. 1 
 .الطرح ناتج مربع إیجاد. 2

 8 الخاصة الضرب نواتج 4-7 

                                                                  حدین ذو تعبیر مربع ناتج إیجاد. 1 
 .الطرح ناتج مربع إیجاد. 2

 1 الخاصة الضرب نواتج 4-7 

 2األسبوع  

.                                                                                                   التوزیع خاصیة باستخدام العوامل إلى الحدود كثیرة قادیرالم تحلیل. 1 
 ax^2+bx=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 خاصیة استخدام 5-7 
 التوزیع

2 

.                                                                                                   التوزیع خاصیة باستخدام العوامل إلى الحدود كثیرة قادیرالم تحلیل. 1 
 ax^2+bx=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 خاصیة استخدام 5-7 
 التوزیع

3 

.                                                                                                   التوزیع خاصیة باستخدام العوامل إلى الحدود كثیرة قادیرالم تحلیل. 1 
 ax^2+bx=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 خاصیة استخدام 5-7 
 التوزیع

4 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل.  1 
 x^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 x^2+bx+c= 0 5 حل 6-7 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل.  1 
 x^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 x^2+bx+c= 0 6 حل 6-7 

                                           x^2+bx+c=0 الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل.  1 
 x^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 x^2+bx+c= 0 7 حل 6-7 

                                         ax^2+bx+c = 0  الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل. 1 
   ax^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 = ax^2+bx+c  حل 7-7 
0 

8 

                                         ax^2+bx+c = 0  الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل. 1 
   ax^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 = ax^2+bx+c  حل 7-7 
0 

1 

 3األسبوع  

                                         ax^2+bx+c = 0  الصورة من الحدود ثالثیات تحلیل. 1 
   ax^2+bx+c=0 الصورة من المعادالت حل. 2

 = ax^2+bx+c  حل 7-7 
0 

2 

             .                                         مربعین بین فرق تمثل التي المقادیر تحلیل.1 
 .المعادالت لحل مربعین بین الفرق استخدام. 2

 3 مربعین بین الفروق 8-7 

             .                                         مربعین بین فرق تمثل التي المقادیر تحلیل.1 
 .المعادالت لحل مربعین بین الفرق استخدام. 2

 4 مربعین بین الفروق 8-7 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

                                                       .      الكاملة ربعةمال الحدود ثالثیات لیلتح. 1 
 .كاملة مربعات على تحتوي  التي المعادالت حل. 2

 5 الكاملة المربعات 9-7 

                                                       .      الكاملة ربعةمال الحدود ثالثیات لیلتح. 1 
 .كاملة مربعات على تحتوي  التي المعادالت حل. 2

 6 الكاملة المربعات 9-7 

                                                       .      الكاملة ربعةمال الحدود ثالثیات لیلتح. 1 
 .كاملة مربعات على تحتوي  التي المعادالت حل. 2

 7 الكاملة المربعات 9-7 

                                                 .    حدود كثیرة لمعادلة الجذور ونوع عدد تحدید. 1 
 .حدود كثیرة دالة أصفار إیجاد. 2

 8 واألصفار الجذور 10-7 

                                                 .    حدود كثیرة لمعادلة الجذور ونوع عدد تحدید. 1 
 .حدود كثیرة دالة أصفار إیجاد. 2

 1 واألصفار الجذور 10-7 

 4األسبوع  
 

                                .          األسس خواص باستخدام الحدود أحادیات ضرب. 1 
 .األسس في الضرب خواص باستخدام التعابیر صورة ألبسط لالتحوی. 2

 األسس ضرب خواص 1-8 

): 8( الوحدة
 األسس
 والدوال
 النسبیة

2 

                                .          األسس خواص باستخدام الحدود أحادیات ضرب. 1 
 .األسس في الضرب خواص باستخدام التعابیر صورة ألبسط لالتحوی. 2

 3 األسس ضرب خواص 1-8 

                                .            األسس خواص باستخدام الحدود أحادیات قسمة. 1 
 .صورة ألبسط وصفریة سالبة أسس على المحتویة التعابیر تحویل. 2

 4 األسس قسمة خواص 2-8 

                                .            األسس خواص باستخدام الحدود أحادیات قسمة. 1 
 .صورة ألبسط وصفریة سالبة أسس على المحتویة التعابیر تحویل. 2

 5 األسس قسمة خواص 2-8 

                                    .  كتابتھا وأعد نسبیة أسًسا تتضمن التي التعابیر قیمة إیجاد. 1 
 .نسبیة بأسس تعابیر تتضمن التي المعادالت حل إیجاد. 2

 6 النسبیة األسس 3-8 

                                    .  كتابتھا وأعد نسبیة أسًسا تتضمن التي التعابیر قیمة إیجاد. 1 
 .نسبیة بأسس تعابیر تتضمن التي المعادالت حل إیجاد. 2

 7 النسبیة األسس 3-8 

                                    .  كتابتھا وأعد نسبیة أسًسا تتضمن التي التعابیر قیمة إیجاد. 1 
 .نسبیة بأسس تعابیر تتضمن التي المعادالت حل إیجاد. 2

 8 النسبیة األسس 3-8 

                                                   .           العلمي بالترمیز األعداد عن التعبیر. 1 
 .العلمي بالترمیز عنھا التعبیر تم التي لألعداد والقسمة الضرب نواتج إیجاد. 2

 1 العلمي الترمیز 4-8 
 5األسبوع  

                                                   .           العلمي بالترمیز األعداد عن التعبیر. 1  
 .العلمي بالترمیز عنھا التعبیر تم التي لألعداد والقسمة الضرب نواتج إیجاد. 2

 2 العلمي الترمیز 4-8 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

 .                                                                       بیانیًا األسیة الدوال تمثیل. 1 
 .أسیًا سلوًكا تعرض التي البیانات تحدید. 2

 3 ةاألسیّ  الدول 5-8 

 .                                                                       بیانیًا األسیة الدوال تمثیل. 1 
 .أسیًا سلوًكا تعرض التي البیانات تحدید. 2

 4 ةاألسیّ  الدول 5-8 

                          .                           أسیًا نمًوا تتضمن التي المسائل حل إیجاد. 1 
 .أسیًا اضمحالالً  تتضمن التي المسائل حل إیجاد.  2

 5 واالضمحالل النمو 6-8 

                          .                           أسیًا نمًوا تتضمن التي المسائل حل إیجاد. 1 
 .أسیًا اضمحالالً  تتضمن التي المسائل حل إیجاد.  2

 6 واالضمحالل النمو 6-8 

                          .                           أسیًا نمًوا تتضمن التي المسائل حل إیجاد. 1 
 .أسیًا اضمحالالً  تتضمن التي المسائل حل إیجاد.  2

 7 واالضمحالل النمو 6-8 

                                            .                 وإنشاؤھا الھندسیة المتتالیات تحدید. 1 
 .األسیة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط. 2

 في الھندسیة المتتالیات 7-8 
 نسبیة دوال صورة

8 

                                            .                 وإنشاؤھا الھندسیة المتتالیات تحدید. 1 
 .األسیة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط. 2

 في الھندسیة المتتالیات 7-8 
 نسبیة دوال صورة

1 

 6األسبوع  

                                         .      متتالیة في الحدود إلدراج تكراریة صیًغا استخدام. 1 
 .والھندسیة الحسابیة للمتتالیات تكراریة صیغة كتابة. 2

 2 التكراریة الصیغ 8-8 

                                         .      متتالیة في الحدود إلدراج تكراریة صیًغا استخدام. 1 
 .والھندسیة الحسابیة للمتتالیات تكراریة صیغة كتابة. 2

 3 التكراریة الصیغ 8-8 

                                    .                   وتحلیلھا الجذریة الدوال تمددات تمثیل. 1 
 .وتحلیلھا الجذریة الدوال إزاحات انعكاسات تمثیل. 2

 التربیعي الجذر دوال 1-9 

): 9( الوحدة
 الدوال
 والمعادالت
 الجذریة
 والنسبیة

4 

                                    .                   وتحلیلھا الجذریة الدوال تمددات تمثیل. 1 
 .وتحلیلھا الجذریة الدوال إزاحات انعكاسات تمثیل. 2

 5 التربیعي الجذر دوال 1-9 

                                    .                   وتحلیلھا الجذریة الدوال تمددات تمثیل. 1 
 .وتحلیلھا الجذریة الدوال إزاحات انعكاسات تمثیل. 2

 6 التربیعي الجذر دوال 1-9 

 ضرب ناتج خاصیة باستخدام صورة ألبسط الجذریة التعابیر تحویل. 1 
                                             .                                                    التربیعیة الجذور

 الجذور قسمة ناتج خاصیة باستخدام صورة ألبسط الجذریة التعابیر تحویل. 2
 .التربیعیة

 
 الجذریة التعابیر تبسیط 2-9

7 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

 ضرب ناتج خاصیة باستخدام صورة ألبسط الجذریة التعابیر تحویل. 1 
                                             .                                                    التربیعیة الجذور

 الجذور قسمة ناتج خاصیة باستخدام صورة ألبسط الجذریة التعابیر تحویل. 2
 .التربیعیة

 
 الجذریة التعابیر تبسیط 2-9

8 

                               .                                      وطرحھا الجذریة التعابیر جمع. 1 
 .الجذریة التعابیر ضرب. 2

 التعابیر على العملیات 3-9 
 الجذریة

1 

 7األسبوع  

                               .                                      وطرحھا الجذریة التعابیر جمع. 1 
 .الجذریة التعابیر ضرب. 2

 التعابیر على العملیات 3-9 
 الجذریة

2 

 .                                                                                 الجذریة المعادالت حل. 1 
 .الدخیلة الحلول ذات الجذریة المعادالت حل. 2

 3 الجذریة المعادالت 4-9 

 .                                                                                 الجذریة المعادالت حل. 1 
 .الدخیلة الحلول ذات الجذریة المعادالت حل. 2

 4 الجذریة المعادالت 4-9 

 .                                                                                 الجذریة المعادالت حل. 1 
 .الدخیلة الحلول ذات الجذریة المعادالت حل. 2

 5 الجذریة المعادالت 4-9 

                                            .             واستخدامھا العكسیة التغیرات تحدید. 1 
 .بیانیًا العكسیة التغیرات تمثیل. 2

 6 العكسي التغیر  5-9 

                                            .             واستخدامھا العكسیة التغیرات تحدید. 1 
 .بیانیًا العكسیة التغیرات تمثیل. 2

 7 العكسي التغیر  5-9 

                                            .             واستخدامھا العكسیة التغیرات تحدید. 1 
 .بیانیًا العكسیة التغیرات تمثیل. 2

 8 العكسي التغیر  5-9 

 .                                                                             المستبعدة القیم تحدید. 1 
 .بیانیًا النسبیّة الدوال لتمثیل واستخدامھا المقاربة الخطوط تحدید. 2

 1 النسبیّة الدوال 6-9 

 8األسبوع  
 

 .                                                                             المستبعدة القیم تحدید. 1 
 .بیانیًا النسبیّة الدوال لتمثیل واستخدامھا المقاربة الخطوط تحدید. 2

 2 النسبیّة الدوال 6-9 

 .                                                                             المستبعدة القیم تحدید. 1 
 .بیانیًا النسبیّة الدوال لتمثیل واستخدامھا المقاربة الخطوط تحدید. 2

 3 النسبیّة الدوال 6-9 

 .                                                                                 النسبیّة المعادالت حل. 1 
 .المسائل لحل النسبیة المعادالت استخدام.  2

 4 النسبیّة المعادالت 7-9 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

 .                                                                                 النسبیّة المعادالت حل. 1 
 .المسائل لحل النسبیّة المعادالت استخدام.  2

 5 النسبیّة المعادالت 7-9 

 .                                                                               النسبیة المعادالت حل. 1 
 .المسائل لحل النسبیّة المعادالت استخدام.  2

 6 النسبیّة المعادالت 7-9 

                              .         وتمثیلھا والمستویات والمستقیمات النقاط تحدید. 1 
 .المتقاطعة والمستویات المستقیمات تحدید.  2

 والمستقیمات النقاط 1-10 
 والمستویات

7 

                                  .         وتمثیلھا والمستویات والمستقیمات النقاط تحدید. 1 
 .المتقاطعة والمستویات المستقیمات تحدید.  2 

 والمستقیمات النقاط 1-10 
 والمستویات

8 

                                  .         وتمثیلھا والمستویات والمستقیمات النقاط تحدید. 1 
 .المتقاطعة والمستویات المستقیمات تحدید.  2

 والمستقیمات النقاط 1-10 
 والمستویات

1 

 9األسبوع  

 .                                                                          المستقیمة القطع قیاس. 1 
 القیاسات باستخدام الحساب. 2

 2 الخطي القیاس 2-10 

 .                                                                          المستقیمة القطع قیاس. 1 
 القیاسات باستخدام الحساب. 2

 3 الخطي القیاس 2-10 

                                                            .              نقطتین بین المسافة إیجاد. 1 
 .مستقیمة لقطعة المنتصف نقطة إیجاد.2

 ونقاط المسافة 3-10 
 المنتصف

4 

                                                            .              نقطتین بین المسافة إیجاد. 1 
 .مستقیمة لقطعة المنتصف نقطة إیجاد.2

 ونقاط المسافة 3-10 
 المنتصف

5 

                                              .       مستقیمة قطع جمع تتضمن براھین كتابة. 1 
  .        مستقیمة قطع تطابق تتضمن براھین كتابة. 2

 بین العالقات إثبات 4-10 
 المستقیمة القطع

6 

                                              .       مستقیمة قطع جمع تتضمن براھین كتابة. 1 
  .        مستقیمة قطع تطابق تتضمن براھین كتابة. 2

 بین العالقات إثبات 4-10 
 المستقیمة القطع

7 

                                              .       مستقیمة قطع جمع تتضمن براھین كتابة. 1 
  .        مستقیمة قطع تطابق تتضمن براھین كتابة. 2

 بین العالقات إثبات 4-10 
 المستقیمة القطع

8 

 1 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 
 2 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة  10األسبوع  

 3 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 



رقم 
الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم المعیار

 األسبوع الدراسیة

 4 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 
 5 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 
 6  مراجعة مراجعة مراجعة 
 7  مراجعة مراجعة مراجعة 
 8  مراجعة مراجعة مراجعة 

 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 

 الریاضیات
 الثانيالفصل             

 عام/ العاشر   الصف             

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

       

.                                                        واستخدمھا المثلثات في العمودیة المنصفات تحدید.  1 
 .واستخدمھا المثلثات في الزوایا منصفات تحدید.  2

 المثلثات منصفات 1-6 

): 6(الوحدة
 عالقات
 المثلثات

1 

 1األسبوع  

.                                                        واستخدمھا المثلثات في العمودیة المنصفات تحدید.  1 
 .واستخدمھا المثلثات في الزوایا منصفات تحدید.  2

 2 المثلثات منصفات 1-6 

.                                                        واستخدمھا المثلثات في العمودیة المنصفات تحدید.  1 
 .واستخدمھا المثلثات في الزوایا منصفات تحدید.  2

 3 المثلثات منصفات 1-6 

.                                                                     واستخدامھا المثلثات في المتوسطات تحدید. 1 
 .واستخدامھا المثلثات في االرتفاعات تحدید. 2

 المثلثات متوسطات 2-6 
 وارتفاعاتھا

4 

.                                                                     واستخدامھا المثلثات في المتوسطات تحدید. 1 
 .واستخدامھا المثلثات في االرتفاعات تحدید. 2

 المثلثات متوسطات 2-6 
 وارتفاعاتھا

5 

.                                                                     واستخدامھا المثلثات في المتوسطات تحدید. 1 
 .واستخدامھا المثلثات في االرتفاعات تحدید. 2

 المثلثات متوسطات 2-6 
 وارتفاعاتھا

6 

 مقاییس على وتطبیقھا المتباینات خواص على التعرف.  1 
 متباینات خواص على التعرف.  2.                   المثلث زوایا
 .وتطبیقھا وأضالعھ المثلث زوایا بین العالقة

 
 واحد مثلث في المتباینات 3-6

1 
 2األسبوع  

 2 واحد مثلث في المتباینات 6-3  مقاییس على وتطبیقھا المتباینات خواص على التعرف.  1 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

 متباینات خواص على التعرف.  2.                   المثلث زوایا
 .وتطبیقھا وأضالعھ المثلث زوایا بین العالقة

 مقاییس على وتطبیقھا المتباینات خواص على التعرف.  1 
 متباینات خواص على التعرف.  2.                   المثلث زوایا
 .وتطبیقھا وأضالعھ المثلث زوایا بین العالقة

 
 واحد مثلث في المتباینات 3-6

3 

.                                                                                            مباشرة غیر جبریة براھین كتابة.  1 
 .مباشرة غیر ھندسیة براھین كتابة.  2

 4 المباشر غیر البرھان 4-6 

.                                                                                            مباشرة غیر جبریة براھین كتابة.  1 
 .مباشرة غیر ھندسیة براھین كتابة.  2

 5 المباشر غیر البرھان 4-6 

.                                                                                            مباشرة غیر جبریة براھین كتابة.  1 
 .مباشرة غیر ھندسیة براھین كتابة.  2

 6 المباشر غیر البرھان 4-6 

.                                        المحتملة المثلثات لتحدید المثلث متباینة نظریة استخدم.  1 
 .المثلث متباینة نظریة باستخدام المثلث عالقات أثبات. 2

 1 المثلث متباینة 5-6 

 3األسبوع  

.                                        المحتملة المثلثات لتحدید المثلث متباینة نظریة استخدم.  1 
 .المثلث متباینة نظریة باستخدام المثلث عالقات أثبات. 2

 2 المثلث متباینة 5-6 

.                                        المحتملة المثلثات لتحدید المثلث متباینة نظریة استخدم.  1 
 .المثلث متباینة نظریة باستخدام المثلث عالقات أثبات. 2

 3 المثلث متباینة 5-6 

.                                     مثلثین بین مقارنة لعمل عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة تطبیق.  1 
 .عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة باستخدام المثلث عالقات إثبات.  2

 4 مثلثین في المتباینات 6-6 

.                                     مثلثین بین مقارنة لعمل عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة تطبیق.  1 
 .عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة باستخدام المثلث عالقات إثبات.  2

 5 مثلثین في المتباینات 6-6 

.                                     مثلثین بین مقارنة لعمل عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة تطبیق.  1 
 .عكسھا أو الِْمفََصلة نظریة باستخدام المثلث عالقات إثبات.  2

 6 مثلثین في المتباینات 6-6 

 مضلع في الداخلیة الزوایا قیاسات مجموع إیجاد.  1 
 مجموع إیجاد.  2.                                واستخدامھ
 .واستخدامھ مضلع في الخارجیة الزوایا قیاسات

 
): 7(الوحدة المضلعات زوایا 1-7

 األشكال
 الرباعیة

1 
 4األسبوع  

 

 2 المضلعات زوایا 7-1  مضلع في الداخلیة الزوایا قیاسات مجموع إیجاد.  1 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

 مجموع إیجاد.  2.                                واستخدامھ
 .واستخدامھ مضلع في الخارجیة الزوایا قیاسات

 األضالع متوازیات وزوایا أضالع خصائص على التعرف.  1 
 أقطار خصائص على التعرف. 2.                     وتطبیقھا
 .وتطبیقھا األضالع متوازیات

 
 األضالع متوازي 2-7

3 

 األضالع متوازیات وزوایا أضالع خصائص على التعرف.  1 
 أقطار خصائص على التعرف. 2.                     وتطبیقھا
 .وتطبیقھا األضالع متوازیات

 
 األضالع متوازي 2-7

4 

 ھو األضالع رباعي أن تضمن التي الشروط على التعرف.  1 
 .             أضالع متوازي

 المستوى في أضالع متوازي تكون نقاط مجموعة أن إثبات. 2
 .اإلحداثي

 
 األضالع متوازي اختبارات 7-3

5 

 ھو األضالع رباعي أن تضمن التي الشروط على التعرف.  1 
 .             أضالع متوازي

 المستوى في أضالع متوازي تكون نقاط مجموعة أن إثبات. 2
 .اإلحداثي

 
 األضالع متوازي اختبارات 7-3

6 

 ھو األضالع رباعي أن تضمن التي الشروط على التعرف.  1 
 .             أضالع متوازي

 المستوى في أضالع متوازي تكون نقاط مجموعة أن إثبات. 2
 .اإلحداثي

 
 األضالع متوازي اختبارات 7-3

1 

 5األسبوع  
 

.                                                               وتطبیقھا المستطیالت خصائص على التعرف.  1 
 .مستطیالت األضالع متوازیات كانت إذا ما تحدید. 2

 2 المستطیل 4-7 

.                                                               وتطبیقھا المستطیالت خصائص على التعرف.  1 
 .مستطیالت األضالع متوازیات كانت إذا ما تحدید. 2

 3 المستطیل 4-7 

.                                                               وتطبیقھا المستطیالت خصائص على التعرف.  1 
 .مستطیالت األضالع متوازیات كانت إذا ما تحدید. 2

 4 المستطیل 4-7 

.                                                       وتطبیقھا والمربعات المعینات خواص على التعرف. 1 
 معینات أم مستطیالت األضالع رباعیات كانت إذا ما تحدید. 2

 5 والمربع المعین 5-7 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

 .مربعات أم

.                                                       وتطبیقھا والمربعات المعینات خواص على التعرف. 1 
 معینات أم مستطیالت األضالع رباعیات كانت إذا ما تحدید. 2
 .مربعات أم

 
 والمربع المعین 5-7

6 

.                                                       وتطبیقھا والمربعات المعینات خواص على التعرف. 1 
 معینات أم مستطیالت األضالع رباعیات كانت إذا ما تحدید. 2
 .مربعات أم

 
 والمربع المعین 5-7

1 

 6األسبوع  

.                                                                                                المنحرف أشباه خواص تطبیق.  1 
 .الورقیة الطائرة أشكال خواص تطبیق. 2

 لشكو المنحرف شبھ 6-7 
 الورقیة الطائرة

2 

.                                                                                                المنحرف أشباه خواص تطبیق.  1 
 .الورقیة الطائرة أشكال خواص تطبیق. 2

 لشكو المنحرف شبھ 6-7 
 الورقیة الطائرة

3 

          .                                                                                                                            النسبة كتابة. 1 
 .حلھا وإیجاد تناسبات كتابة. 2

 والتناسب النسب 1-8 

): 8(الوحدة
 التناسب
 والتشابھ

4 

          .                                                                                                                            النسبة كتابة. 1 
 .حلھا وإیجاد تناسبات كتابة. 2

 5 والتناسب النسب 1-8 

          .                                                                                                                            النسبة كتابة. 1 
 .حلھا وإیجاد تناسبات كتابة. 2

 6 والتناسب النسب 1-8 

.                                                      المتشابھة المضلعات لتحدید التناسبات استخدام. 1 
 .المتشابھة المضلعات خواص باستخدام المسائل حل. 2

 1 المتشابھة المضلعات 2-8 

 7األسبوع  

.                                                      المتشابھة المضلعات لتحدید التناسبات استخدام. 1 
 .المتشابھة المضلعات خواص باستخدام المسائل حل. 2

 2 المتشابھة المضلعات 2-8 

.                                                      المتشابھة المضلعات لتحدید التناسبات استخدام. 1 
 .المتشابھة المضلعات خواص باستخدام المسائل حل. 2

 3 المتشابھة المضلعات 2-8 

 مثلثین تشابھ مسلمة باستخدام المتشابھة المثلثات ددیتح. 1 
 التشابھ ونظریة فیھما متناظرتین زاویتین تساوي خالل من

  ).                                                                                                          ضلع- زاویة-ضلع(التشابھ ونظریة )ضلع-ضلع -ضلع(
 .المسائل لحل المتشابھة المثلثات استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات 3-8

4 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

 مثلثین تشابھ مسلمة باستخدام المتشابھة المثلثات ددیتح. 1 
 التشابھ ونظریة فیھما متناظرتین زاویتین تساوي خالل من

).                                                                                                            ضلع- زاویة-ضلع(التشابھ ونظریة )ضلع-ضلع -ضلع(
 .المسائل لحل المتشابھة المثلثات استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات 3-8

5 

 مثلثین تشابھ مسلمة باستخدام المتشابھة المثلثات ددیتح. 1 
 التشابھ ونظریة فیھما متناظرتین زاویتین تساوي خالل من

).                                                                                                            ضلع- زاویة-ضلع(التشابھ ونظریة )ضلع-ضلع -ضلع(
 .المسائل لحل المتشابھة المثلثات استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات 3-8

6 

.                                                                       المثلثات داخل المتناسبة األجزاء استخدام. 1 
 .المتوازیة المستقیمات المتناسبة مع األجزاء استخدام.  2

 المتوازیة ستقیماتمال 4-8 
 المتناسبة واألجزاء

1 

 8األسبوع  
 

.                                                                       المثلثات داخل المتناسبة األجزاء استخدام. 1 
 .المتوازیة المستقیمات المتناسبة مع األجزاء استخدام.  2

 المتوازیة ستقیماتمال 4-8 
 المتناسبة واألجزاء

2 

.                                                                       المثلثات داخل المتناسبة األجزاء استخدام. 1 
 .المتوازیة المستقیمات المتناسبة مع األجزاء استخدام.  2

 المتوازیة ستقیماتمال 4-8 
 المتناسبة واألجزاء

3 

 المتناظرة الزوایا منصفات بین العالقات على التعرف. 1 
.                                                                                                   واستخدامھا المتشابھة المثلثات ومتوسطات وارتفاعات

 ..المثلث منصفات نظریة استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات أجزاء 5-8

4 

 المتناظرة الزوایا منصفات بین العالقات على التعرف. 1 
.                                                                                                   واستخدامھا المتشابھة المثلثات ومتوسطات وارتفاعات

 ..المثلث منصفات نظریة استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات أجزاء 5-8

5 

 المتناظرة الزوایا منصفات بین العالقات على التعرف. 1 
.                                                                                                   واستخدامھا المتشابھة المثلثات ومتوسطات وارتفاعات

 ..المثلث منصفات نظریة استخدام. 2

 
 المتشابھة المثلثات أجزاء 5-8

6 

.                                                                                                        التشابھ تحویالت تحدید.  1 
 .التشابھ تحویل بعد التشابھ من التحقق. 2

 1 التشابھ تحویالت 6-8 
 9األسبوع  

.                                                                                                        التشابھ تحویالت تحدید.  1 
 .التشابھ تحویل بعد التشابھ من التحقق. 2

 2 التشابھ تحویالت 6-8 



 

 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 الریاضیات

 الثانيالفصل             
 شر / متقدماالعالصف           

رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

       

.                                                                                                  األسیّة النمو منحنیات رسم.  1 
 .األسیّة االضمحالل منحنیات رسم. 2

 للدوال البیاني التمثیل 1-6 
 األسیّة

): 6(الوحدة
 الدوال
 والعالقات
 األسیة

   واللوغاریتمیة

1 

 1األسبوع  

.                                                                                                  األسیّة النمو منحنیات رسم.  1 
 .األسیّة االضمحالل منحنیات رسم. 2

 للدوال البیاني التمثیل 1-6 
 األسیّة

2 

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 .األسیّة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل  2-6 
 األسیّة والمتباینات

3 

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 المعادالت حل  6-2  .األسیّة المتباینات حل.  2

 األسیّة والمتباینات
4 

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 المعادالت حل  6-2  .األسیّة المتباینات حل.  2

 األسیّة والمتباینات
5 

.                                                                                                اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 والدوال اللوغاریتمات 3-6 
 اللوغاریتمیة

6 

.                                                                                                اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 والدوال اللوغاریتمات 3-6 
 اللوغاریتمیة

7 

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 .اللوغاریتمیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل  4-6 
 اللوغاریتمیة والمتباینات

8 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 .اللوغاریتمیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل  4-6 
 اللوغاریتمیة والمتباینات

1 

 2األسبوع  

.                                                                                                                       األسیّة المعادالت حل. 1 
 .اللوغاریتمیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل  4-6 
 اللوغاریتمیة والمتباینات

2 

 خصائص باستخدام قیمھا وإیجاد صورة ألبسط التعابیر تحویل.   1 
             .                                                                                                                            اللوغاریتمات

 .اللوغاریتمات خصائص باستخدام لوغاریتمیةً  معادالتٍ  حل.  2

 
 اللوغاریتمات خصائص 5-6

3 

 خصائص باستخدام قیمھا وإیجاد صورة ألبسط التعابیر تحویل.   1 
             .                                                                                                                            اللوغاریتمات

 .اللوغاریتمات خصائص باستخدام لوغاریتمیةً  معادالتٍ  حل.  2

 
 اللوغاریتمات خصائص 5-6

4 

 .                      العادیة اللوغاریتمات باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل.1 
 .األساس تغییر قانون باستخدام اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.  2

 5 العادیة اللوغاریتمات 6-6 

 .                      العادیة اللوغاریتمات باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل.1 
 .األساس تغییر قانون باستخدام اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.  2

 6 العادیة اللوغاریتمات 6-6 

 واللوغاریتم الطبیعي األساس على المشتملة التعابیر قیم إیجاد. 1 
 .           الطبیعي

 .الطبیعیة اللوغاریتمات باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل. 2

 e األساس  7-6 
 الطبیعیة واللوغاریتمات

7 

 واللوغاریتم الطبیعي األساس على المشتملة التعابیر قیم إیجاد. 1 
 .           الطبیعي

 .الطبیعیة اللوغاریتمات باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل. 2

 e األساس  7-6 
 الطبیعیة واللوغاریتمات

8 

 واضمحالالً  نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 1 
 .          أُسیًّا

 .لوجیستیًا نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 2

 األسیّة الدوال استخدام 8-6 
 واللوغاریتمیة

1 

 واضمحالالً  نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 1  3األسبوع  
 .          أُسیًّا

 .لوجیستیًا نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 2

 األسیّة الدوال استخدام 8-6 
 واللوغاریتمیة

2 

 واضمحالالً  نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 1 
 .          أُسیًّا

 األسیّة الدوال استخدام 8-6 
 واللوغاریتمیة

3 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 .لوجیستیًا نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 2

.                                                                            صورة ألبسط النسبیة التعابیر تحویل.  1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 النسبیة التعابیر ضرب 1-7 
 وقسمتھا

): 7(الوحدة
 الدوال
 والعالقات
 النسبیة

4 

.                                                                            صورة ألبسط النسبیة التعابیر تحویل.  1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 النسبیة التعابیر ضرب 1-7 
 وقسمتھا

5 

..                                         الحدود كثیرة للدوال األصغر المشترك المضاعف تحدید. 1 
 .وطرحھا النسبیة التعابیر جمع. 2

 النسبیة التعابیر جمع 2-7 
 وطرحھا

6 

..                                         الحدود كثیرة للدوال األصغر المشترك المضاعف تحدید. 1 
 .وطرحھا النسبیة التعابیر جمع. 2

 النسبیة التعابیر جمع 2-7 
 وطرحھا

7 

.                                                                                            المقلوب دوال خصائص تحدید.  1 
 .بیانیًا المقلوب دوال تحویالت تمثیل. 2

 المقلوب دوال تمثیل  3-7 
 بیانیًا

8 

.                                                                                            المقلوب دوال خصائص تحدید.  1 
 .بیانیًا المقلوب دوال تحویالت تمثیل. 2

 المقلوب دوال تمثیل  3-7 
 بیانیًا

1 

 4األسبوع  
 

                بیانیًا والرأسیة األفقیة المقاربة الخطوط ذات النسبیة الدوال تمثیل. 1 
 االنفصال ونقطة المائل المقارب الخط ذات النسبیة الدوال تمثیل. 2

 .بیانیًا

 للدوال البیاني التمثیل 4-7 
 النسبیة

2 

                بیانیًا والرأسیة األفقیة المقاربة الخطوط ذات النسبیة الدوال تمثیل. 1 
 االنفصال ونقطة المائل المقارب الخط ذات النسبیة الدوال تمثیل. 2

 .بیانیًا

 للدوال البیاني التمثیل 4-7 
 النسبیة

3 

.                                                  وحلھا والمشترك الطردي التغیر مسائل على التعرف. 1 
 .وحلھا والمركب العكسي التغیر مسائل على التعرف. 2

 4 التغیر دوال 5-7 

.                                                  وحلھا والمشترك الطردي التغیر مسائل على التعرف. 1 
 .وحلھا والمركب العكسي التغیر مسائل على التعرف. 2

 5 التغیر دوال 5-7 

.                                                                                                               النسبیة المعادالت حل.  1 
 .النسبیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل 6-7 
 النسبیة والمتباینات

6 

.                                                                                                               النسبیة المعادالت حل.  1 
 .النسبیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل 6-7 
 النسبیة والمتباینات

7 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

.                                                                                                               النسبیة المعادالت حل.  1 
 .النسبیة المتباینات حل.  2

 المعادالت حل 6-7 
 النسبیة والمتباینات

8 

.                                اإلحداثي المستوى على مستقیمة قطعة منتصف نقطة إیجاد.  1 
 .اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة إیجاد.  2

 المنتصفنقطة  صیغتا 1-8 
 والمسافة

): 8(الوحدة
 القطوع
 المخروطیة

1 

 5األسبوع  
 

.                                اإلحداثي المستوى على مستقیمة قطعة منتصف نقطة إیجاد.  1 
 .اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة إیجاد.  2

 المنتصفنقطة  صیغتا 1-8 
 والمسافة

2 

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 3 المكافئ عالقط 2-8 

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 4 المكافئ عالقط 2-8 

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 5 المكافئ عالقط 2-8 

.                                                                                                           الدوائر معادالت كتابة. 1 
 ..بیانیًا الدوائر تمثیل.2

 6 الدوائر 3-8 

.                                                                                                           الدوائر معادالت كتابة. 1 
 ..بیانیًا الدوائر تمثیل.2

 7 الدوائر 3-8 

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 8 الناقص القطع 4-8 

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 1 الناقص القطع 4-8 

 6األسبوع  

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 2 الناقص القطع 4-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1 
 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

 3 ئدالزا القطع 5-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1 
 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

 4 ئدالزا القطع 5-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1   5 ئدالزا القطع 5-8 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

.                                                القیاسیة بالصیغة المخروطیة القطوع معادالت كتابة. 1 
 .معادالتھا من المخروطیة القطوع تحدید. 2

 القطوع تحدید 6-8 
 المخروطیة

6 

.                                                القیاسیة بالصیغة المخروطیة القطوع معادالت كتابة. 1 
 .معادالتھا من المخروطیة القطوع تحدید. 2

 القطوع تحدید 6-8 
 المخروطیة

7 

.                                                القیاسیة بالصیغة المخروطیة القطوع معادالت كتابة. 1 
 .معادالتھا من المخروطیة القطوع تحدید. 2

 القطوع تحدید 6-8 
 المخروطیة

8 

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 الخطیة وغیر

1 

 7األسبوع  

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 الخطیة وغیر

2 

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 الخطیة وغیر

3 

.                                                                      الخطیة بالدوال الحسابیة المتتالیات ربط. 1 
 األسیّة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط.  2

 كدوال المتتالیات 1-9 

): 9( الوحدة
 المتتالیات
 والمتسلسالت

4 

.                                                                      الخطیة بالدوال الحسابیة المتتالیات ربط. 1 
 األسیّة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط.  2

 5 كدوال المتتالیات 1-9 

.                                                                      الخطیة بالدوال الحسابیة المتتالیات ربط. 1 
 األسیّة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط.  2

 6 كدوال المتتالیات 1-9 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

7 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

8 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

1 
 8األسبوع  

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1  
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

2 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 الھندسیة

3 

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 الھندسیة

4 

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 الھندسیة

5 

.                                                             الالنھائیة الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد. 1 
 .اعتیادیة كسور صورة في المتكررة العشریة الكسور كتابة. 2

 الھندسیة المتسلسلة 4-9 
 الالنھائیة

6 

.                                                             الالنھائیة الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد. 1 
 .اعتیادیة كسور صورة في المتكررة العشریة الكسور كتابة. 2

 الھندسیة المتسلسلة 4-9 
 الالنھائیة

7 

.                                                             الالنھائیة الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد. 1 
 .اعتیادیة كسور صورة في المتكررة العشریة الكسور كتابة. 2

 الھندسیة المتسلسلة 4-9 
 الالنھائیة

8 

 .                                                            واستخدامھا الخاصة المتتالیات على التعرف.  1 
 .  التكرار دوال على التعرف. 2

 1 واإلعادة التكرار 5-9 

 9األسبوع  

 .                                                            واستخدامھا الخاصة المتتالیات على التعرف.  1 
 .  التكرار دوال على التعرف. 2

 2 واإلعادة التكرار 5-9 

.                                               الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 1 
 .الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 2

 3 الحدین ذات نظریة 6-9 

.                                               الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 1 
 .الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 2

 4 الحدین ذات نظریة 6-9 

.                                               الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 1 
 .الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 2

 5 الحدین ذات نظریة 6-9 

.                                                                 الریاضي االستقراء باستخدام العبارات برھنة. 1 
 .مضاد مثال بإیجاد العبارات تفنید.  2

 باالستقراء البرھان 7-9 
 الریاضي

6 

.                                                                 الریاضي االستقراء باستخدام العبارات برھنة. 1 
 .مضاد مثال بإیجاد العبارات تفنید.  2

 باالستقراء البرھان 7-9 
 الریاضي

7 

.                                                                 الریاضي االستقراء باستخدام العبارات برھنة. 1   8 باالستقراء البرھان 7-9 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 الریاضي .مضاد مثال بإیجاد العبارات تفنید.  2
 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
 7 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
 8 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

.                                                                                                        التشابھ تحویالت تحدید.  1 
 .التشابھ تحویل بعد التشابھ من التحقق. 2

 3 التشابھ تحویالت 6-8 

.                                                                                                         المقیاسیة النماذج تفسیر. 1 
 .المسائل حل في المقیاس معامالت استخدام. 2

 والنماذج الرسومات 7-8 
 المقیاسیة

4 

.                                                                                                         المقیاسیة النماذج تفسیر. 1 
 .المسائل حل في المقیاس معامالت استخدام. 2

 والنماذج الرسومات 7-8 
 المقیاسیة

5 

.                                                                                                         المقیاسیة النماذج تفسیر. 1 
 .المسائل حل في المقیاس معامالت استخدام. 2

 والنماذج الرسومات 7-8 
 المقیاسیة

6 

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 10األسبوع  

 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 

 الریاضیات
 الثانيالفصل             

 عام/  الحادي عشر  الصف          
رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

       

.                                                                                                اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 والدوال اللوغاریتمات 1-6 
 اللوغاریتمیة

): 6(الوحدة
 الدوال
 والعالقات

 ةاألسیّ 
 واللوغاریتمیة

1 

 1األسبوع  

.                                                                                                اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.1 
 .بیانیًا اللوغاریتمیة الدوال تمثیل. 2

 والدوال اللوغاریتمات 1-6 
 اللوغاریتمیة

2 

.                                                                                                                       اللوغاریتمیة المعادالت حل. 1 
 .اللوغاریتمیة المتباینات حل.  2

 والمتباینات المعادالت حل 2-6 
 واللوغاریتمیة

3 

.                                                                                                                       اللوغاریتمیة المعادالت حل. 1 
 والمتباینات المعادالت حل 6-2  .اللوغاریتمیة المتباینات حل.  2

 واللوغاریتمیة
4 

 خواصّ  باستخدام قیمھا وإیجاد صورة ألبسط التعابیر تحویل.   1 
             .                                                                                                                            اللوغاریتمات

 .اللوغاریتمات خواص باستخدام لوغاریتمیةً  معادالتٍ  حل.  2

 
 اللوغاریتمات خواص 3-6

5 

 خواصّ  باستخدام قیمھا وإیجاد صورة ألبسط التعابیر تحویل.   1 
             .                                                                                                                            اللوغاریتمات

 .اللوغاریتمات خواص باستخدام لوغاریتمیةً  معادالتٍ  حل.  2
 

 اللوغاریتمات خواص 3-6
6 

.                      العادیة اللوغاریتمات باستخدام ةیّ األس والمتباینات المعادالت حل.1 
 .األساس تغییر قانون باستخدام اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.  2

 1 العادیة اللوغاریتمات 4-6 
.                      العادیة اللوغاریتمات باستخدام ةیّ األس والمتباینات المعادالت حل.1  2األسبوع  

 .األساس تغییر قانون باستخدام اللوغاریتمیة التعابیر قیم إیجاد.  2
 2 العادیة اللوغاریتمات 4-6 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 واللوغاریتم الطبیعي األساس على المشتملة التعابیر قیم إیجاد. 1 
 باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل. 2.           الطبیعي

 .الطبیعیة اللوغاریتمات

 اللوغاریتماتو eاألساس  5-6 
  الطبیعیة

3 

 واللوغاریتم الطبیعي األساس على المشتملة التعابیر قیم إیجاد. 1 
 باستخدام األسیة والمتباینات المعادالت حل. 2.           الطبیعي

 .الطبیعیة اللوغاریتمات

 اللوغاریتماتو eاألساس  5-6 
  الطبیعیة

4 

 واضمحالالً  نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام .1 
 نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 2.          أُسیًّا

 .لوجیستیًا

 ةاألسیّ  الدوال استخدام 6-6 
 واللوغاریتمیة

5 

 واضمحالالً  نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام .1 
 نمًوا تتضمن التي المسائل لحل اللوغاریتمات استخدام. 2.          أُسیًّا

 .لوجیستیًا

 ةاألسیّ  الدوال استخدام 6-6 
 واللوغاریتمیة

6 

.                                                                            صورة ألبسط النسبیّة التعابیر تحویل.  1 
 صورة.تحویل الكسور المركبة ألبسط . 2

 ةالنسبیّ  التعابیر ضرب  1-7 
 وقسمتھا

): 7(الوحدة
 الدوال
 والعالقات
 النسبیة

1 

 3األسبوع  

.                                                                            صورة ألبسط النسبیّة التعابیر تحویل.  1 
 صورة.تحویل الكسور المركبة ألبسط . 2

 ةالنسبیّ  التعابیر ضرب  1-7 
 وقسمتھا

2 
                                       ..الحدود كثیرة للدوال األصغر المشترك المضاعف تحدید. 1 

 .وطرحھا النسبیة التعابیر جمع. 2
 ةالنسبیّ  التعابیر جمع  2-7 

 وطرحھا
3 

                                        .الحدود كثیرة للدوال األصغر المشترك المضاعف تحدید. 1 
 .وطرحھا النسبیة التعابیر جمع. 2

 ةالنسبیّ  التعابیر جمع  2-7 
 وطرحھا

4 

.                                                                                            المقلوب دوال خصائص تحدید.  1 
 .بیانیًا المقلوب دوال تحویالت تمثیل. 2

 5 بیانیًا المقلوب دوال تمثیل 3-7 

.                                                                                            المقلوب دوال خصائص تحدید.  1 
 .بیانیًا المقلوب دوال تحویالت تمثیل. 2

 6 بیانیًا المقلوب دوال تمثیل 3-7 

               بیانیًا والرأسیة األفقیة المقاربة الخطوط ذات النسبیّة الدوال تمثیل. 1 
 االنفصال ونقطة المائل المقارب الخط ذات النسبیّة الدوال تمثیل. 2

 .بیانیًا

 للدوال البیاني التمثیل 4-7 
 ةالنسبیّ 

1 
 4األسبوع  

 
               بیانیًا والرأسیة األفقیة المقاربة الخطوط ذات النسبیّة الدوال تمثیل. 1 

 االنفصال ونقطة المائل المقارب الخط ذات النسبیّة الدوال تمثیل. 2
 للدوال البیاني التمثیل 4-7 

 ةالنسبیّ 
2 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 .بیانیًا
.                                                                                                               النسبیّة المعادالت حل.  1 

 .النسبیّة المتباینات حل.  2
 تبایناتموال المعادالت حل 5-7 

 النسبیة
3 

.                                                                                                               النسبیّة المعادالت حل.  1 
 .النسبیّة المتباینات حل.  2

 تبایناتموال المعادالت حل 5-7 
 النسبیة

4 

مطالعة 
 ذاتیة

.                                اإلحداثي المستوى على مستقیمة قطعة منتصف نقطة إیجاد.  1
 .اإلحداثي المستوى على نقطتین بین المسافة إیجاد.  2

 نقطة المنتصف صیغتا 1-8 
 والمسافة

): 8(الوحدة
 القطوع
 المخروطیة

مطالعة 
 ذاتیة

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 5 المكافئ القطع 2-8 

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 6 المكافئ القطع 2-8 

.                                                  القیاسیة بالصیغة المكافئة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا المكافئة القطوع تمثیل. 2

 1 المكافئ القطع 2-8 

 5األسبوع  
 

مطالعة 
 ذاتیة

                                                                                             .              الدوائر معادالت كتابة. 1
 ..بیانیًا الدوائر تمثیل.2

مطالعة  الدوائر 3-8 
 ذاتیة

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 2 الناقص القطع 4-8 

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 3 الناقص القطع 4-8 

.                                                                                           الناقصة القطوع معادالت كتابة.  1 
 .بیانیًا الناقصة القطوع تمثیل. 2

 4 الناقص القطع 4-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1 
 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

 5 الزائد القطع 5-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1 
 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

 6 الزائد القطع 5-8 

.                                                                                                 الزائدة القطوع معادالت كتابة.1   6األسبوع   1 الزائد القطع 5-8 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 .بیانیًا الزائدة القطوع تمثیل. 2

.                                                القیاسیة بالصیغة المخروطیة القطوع معادالت كتابة. 1 
 .معادالتھا من المخروطیة القطوع تحدید. 2

 2 المخروطیة القطوع تحدید 6-8 

.                                                القیاسیة بالصیغة المخروطیة القطوع معادالت كتابة. 1 
 .معادالتھا من المخروطیة القطوع تحدید. 2

 3 المخروطیة القطوع تحدید 6-8 

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 والالخطیة

4 

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 والالخطیة

5 

.                                               وبیانیًا جبریًا والالخطیة الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
 .بیانیًا والالخطیة الخطیة المتباینات أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل 7-8 
 والالخطیة

6 

.                                                                      الخطیة بالدوال الحسابیة المتتالیات ربط. 1 
 األسیّة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط.  2

 كدوال المتتالیات 1-9 

): 9( الوحدة
 المتتالیات
 والمتسلسالت

1 

 7األسبوع  

.                                                                      الخطیة بالدوال الحسابیة المتتالیات ربط. 1 
 األسیّة بالدوال الھندسیة المتتالیات ربط.  2

 2 كدوال المتتالیات 1-9 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

3 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

4 

.                                                                                                 الحسابیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الحسابیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 2-9 
 الحسابیة

5 

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 6 ةالھندسی

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 ةالھندسی

1 
 8األسبوع  

.                                                                                                الھندسیة المتتالیات استخدام. 1 
 .الھندسیة المتسلسالت مجامیع إیجاد.  2

 والمتسلسالت المتتالیات 3-9 
 ةالھندسی

2 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

.                                               الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 1 
 .الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 2

 3 الحدین ذات نظریة 4-9 

.                                               الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 1 
 .الحدین ذوات أسس لتفكیك باسكال مثلث استخدام. 2

 4 الحدین ذات نظریة 4-9 

مطالعة 
 ذاتیة

.                                                                                            الدراسات أنواع وتحدید تصنیف. 1
 .إحصائیة دراسة  إعداد. 2

 دراسة إعداد 1-10 

): 10( الوحدة
 االحصاء
 واالحتماالت

مطالعة 
 ذاتیة

مطالعة 
 ذاتیة

                                          .المناسب االحصاء لتحدید التوزیعات منحنیات استخدام. 1
 .البیانات لمقارنة التوزیع منحنیات استخدام. 2

مطالعة  البیانات توزیعات 2-10 
 ذاتیة

.                                                                                                                  احتمالي توزیع  إنشاء. 1 
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 .الحدین ذات نظریة باستخدام االحتماالت إیجاد.  2

 2 الحدین ذو التوزیع 4-10 
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 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.1 
.                                                                           جاوس

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد. 2
 .جوردان-جاوس

 متعددة الخطیة األنظمة  1-5 
 الصف وعملیات المتغیرات
 )البسیطة( األولیة
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 المعادالت
 والمصفوفات
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 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.1 
.                                                                           جاوس
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 المصفوفات ضرب  5-2  .3×3 والمصفوفة 2× 2 المصفوفة ومعكوسات ُمححدات إیجاد. 2
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 المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
                                                                                          .)المصفوفة معكوس(العكسیة

 .كرامر قاعدة باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل  3-5 
 وقاعدة المعكوسات باستخدام

 كرامر

7 
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 المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
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 .كرامر قاعدة باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 2

 الخطیة األنظمة حل  3-5 
 وقاعدة المعكوسات باستخدام
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 ذات النسبیة للتعابیر) الكسور تجزئة( الكسور تحلیالت كتابة. 1 
                                               .                                               المقام في الخطیة العوامل

 عوامل ذات النسبیة للتعابیر الجزئیة الكسور تحلیالت كتابة. 2
 .أولیة تربیعیة
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 ذات النسبیة للتعابیر) الكسور تجزئة( الكسور تحلیالت كتابة. 1 
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 عوامل ذات النسبیة للتعابیر الجزئیة الكسور تحلیالت كتابة. 2
 .أولیة تربیعیة

 
 الجزئیة الكسور  4-5
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                               .             التطبیقات لحل الخطیة البرمجة استخدام.1 
 حل من أكثر لھا أو حلول لھا یكون ال التي الحاالت على التعرف.2

 .الخطیة البرمجة لتطبیق واحد

 
 الخطیة البرمجة  5 - 5
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7 

                               .             التطبیقات لحل الخطیة البرمجة استخدام.1 
 حل من أكثر لھا أو حلول لھا یكون ال التي الحاالت على التعرف.2

 .الخطیة البرمجة لتطبیق واحد

 
 الخطیة البرمجة  5 - 5
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.                                                               بیانیًا وتمثلھا المكافئة القطوع معادالت تحلیل.1 
 .المكافئة القطوع معادالت كتابة. 2

 المكافئ القطع 1-6 
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2 
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 7 روالدوائ الناقص القطع 2-6 

.                                                               بیانیًا وتمثیلھا الزائدة القطوع معادالت تحلیل.   1 
 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2

 1 الزائد القطع 3-6 

 4األسبوع  
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 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2

 2 الزائد القطع 3-6 

.                                                               بیانیًا وتمثیلھا الزائدة القطوع معادالت تحلیل.   1 
 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2
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 المخروطیة للقطوع .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

.                              المخروطیة القطوع دوران معادالت لكتابة المحاور دوران إیجاد.1 
 .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

 المحوري الدوران 4-6 
 المخروطیة للقطوع
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.                              المخروطیة القطوع دوران معادالت لكتابة المحاور دوران إیجاد.1 
 .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

 المحوري الدوران 4-6 
 المخروطیة للقطوع
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.                                                                                             بیانیًا الوسیطیة المعادالت تمثیل. 1 
 .المقذوفات بحركة المتصلة المعادالت حلّ . 2

 1 ةیالوسیط المعادالت 5-6 

 5األسبوع  
 

.                                                                                             بیانیًا الوسیطیة المعادالت تمثیل. 1 
 .المقذوفات بحركة المتصلة المعادالت حلّ . 2

 2 ةیالوسیط المعادالت 5-6 

.                                                                                             بیانیًا الوسیطیة المعادالت تمثیل. 1 
 .المقذوفات بحركة المتصلة المعادالت حلّ . 2

 3 ةیالوسیط المعادالت 5-6 

.                                                                            ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

): 7(الوحدة المتجھات في مقدمة 1-7 
 المتجھات
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.                                                                            ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

 5 المتجھات في مقدمة 1-7 

.                                                                            ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

 6 المتجھات في مقدمة 1-7 
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 .الوحدة لمتجھات خطي كتوفیق متجھ كتابة. 2

 المستوى في المتجھات 2-7 
 االحداثي

7 
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 االحداثي
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.                                       اإلحداثي المستوى في المتجھات على العملیات وإجراء تمثیل.1 

 .الوحدة لمتجھات خطي كتوفیق متجھ كتابة. 2
 المستوى في المتجھات 2-7 

 االحداثي
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 الضرب ناتج واستخدام لمتجھین، النقطي الضرب ناتج إیجاد.  1 
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 .آخر على متجھ مسقط إیجاد. 2

 ومساقط النقطي الضرب 3-7 
 المتجھات
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 4 ومساقط النقطي الضرب 7-3  الضرب ناتج واستخدام لمتجھین، النقطي الضرب ناتج إیجاد.  1 
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 في المتجھات بین والزوایا النقطي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 1 
 المتجھي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 2.                        الفضاء
 إیجاد في المتجھي الضرب ناتج واستخدام الفضاء في للمتجھات
 .والحجم المساحة

 
 والضرب النقطي الضرب 5-7

 الفضاء في المتجھي
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 في المتجھات بین والزوایا النقطي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 1 
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.                                                                  والدیكارتیة القطبیة اإلحداثیات بین التحویل. 1 
 .والدیكارتیة القطبیة المعادالت بین التحویل. 2

 القطبیة الصور  3-8 
 للمعادالت والدیكارتیة
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 القطبیة الصور  3-8 
 للمعادالت والدیكارتیة

1 

 9األسبوع  

.                                                               المخروطیة للقطوع القطبیة المعادالت تحدید. 1 
 المركزي اختالفھ أعطي مخروطي لقطع القطبیة المعادلة كتابة. 2

 .بیانیا وتمثیلھا دلیلھ معادلة وأعطیت

 للقطوع القطبیة الصور 4-8 
 المخروطیة

2 

.                                                               المخروطیة للقطوع القطبیة المعادالت تحدید. 1 
 المركزي اختالفھ أعطي مخروطي لقطع القطبیة المعادلة كتابة. 2

 .بیانیا وتمثیلھا دلیلھ معادلة وأعطیت

 للقطوع القطبیة الصور 4-8 
 المخروطیة

3 

.                                                               المخروطیة للقطوع القطبیة المعادالت تحدید. 1 
 المركزي اختالفھ أعطي مخروطي لقطع القطبیة المعادلة كتابة. 2

 .بیانیا وتمثیلھا دلیلھ معادلة وأعطیت

 للقطوع القطبیة الصور 4-8 
 المخروطیة

4 

 5 ونظریة المركبة األعداد 8-5  الصورة إلى  الدیكارتیة الصورة من المركبة األعداد تحویل. 1 



الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم رقم المعیار
 األسبوع الدراسیة

                                                                               .      والعكس القطبیة
 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 موافر دي

 الصورة إلى  الدیكارتیة الصورة من المركبة األعداد تحویل. 1 
                                                                               .      والعكس القطبیة

 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 
 ونظریة المركبة األعداد 5-8

 موافر دي

6 

 الصورة إلى  الدیكارتیة الصورة من المركبة األعداد تحویل. 1 
                                                                               .      والعكس القطبیة

 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 
 ونظریة المركبة األعداد 5-8

 موافر دي

7 

 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
 7 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة

 



 
 

 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني
 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 

 الریاضیات
 الثانيالفصل             

 عام/  عشر الثاني  الصف          
رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

       

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.1 
.                                                                                                                جاوس

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.  2
 .جوردان-جاوس

 
 متعددة الخطیة األنظمة 1-6

 الصف وعملیات المتغیرات
 )البسیطة( األولیة

): 6(الوحدة
 أنظمة
 المعادالت
 والمصفوفات

1 

 1األسبوع  

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.1 
.                                                                                                                جاوس

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.  2
 .جوردان-جاوس

 
 متعددة الخطیة األنظمة 1-6

 الصف وعملیات المتغیرات
 )البسیطة( األولیة

2 

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.1 
.                                                                                                                جاوس

 وحذف المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل إیجاد.  2
 .جوردان-جاوس

 
 متعددة الخطیة األنظمة 1-6

 الصف وعملیات المتغیرات
 )البسیطة( األولیة

3 

 .                                                                                                  المصفوفات ضرب.1 
 المصفوفات ضرب 6-2  .3×3 والمصفوفة 2× 2 المصفوفة ومعكوسات ُمححدات إیجاد. 2

 والمحددات والمعكوسات
4 

 .                                                                                                  المصفوفات ضرب.1 
 المصفوفات ضرب 6-2  .3×3 والمصفوفة 2× 2 المصفوفة ومعكوسات ُمححدات إیجاد. 2

 والمحددات والمعكوسات
5 

 6 المصفوفات ضرب 6-2  .                                                                                                  المصفوفات ضرب.1 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 والمحددات والمعكوسات .3×3 والمصفوفة 2× 2 المصفوفة ومعكوسات ُمححدات إیجاد. 2

 العكسیة المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
                              ).                                                       المصفوفة معكوس(
 .كرامر قاعدة باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 2

 
 الخطیة األنظمة حل 3-6

 وقاعدة المعكوسات باستخدام
 كرامر

1 

 2األسبوع  

 العكسیة المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
                              ).                                                       المصفوفة معكوس(
 .كرامر قاعدة باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 2

 
 الخطیة األنظمة حل 3-6

 وقاعدة المعكوسات باستخدام
 كرامر

2 

 العكسیة المصفوفات باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 1 
                              ).                                                       المصفوفة معكوس(
 .كرامر قاعدة باستخدام الخطیة المعادالت أنظمة حل. 2

 
 الخطیة األنظمة حل 3-6

 وقاعدة المعكوسات باستخدام
 كرامر

3 

 باستخدام الحركة نمذجة 6-4  .ُمعطى تحویل في المضلعات احداثیات لتحدید المصفوفات استخدام. 1 
 المصفوفات

4 

 باستخدام الحركة نمذجة 6-4  .ُمعطى تحویل في المضلعات احداثیات لتحدید المصفوفات استخدام. 1 
 المصفوفات

5 

 .                                             بیانیًا وتمثلھا المكافئة القطوع معادالت تحلیل.1 
 .المكافئة القطوع معادالت كتابة. 2

 كافئمال القطع 1-7 

): 7(الوحدة
 القطوع
 المخروطیة
 والمعادالت
 الوسیطة

6 

 .                                             بیانیًا وتمثلھا المكافئة القطوع معادالت تحلیل.1 
 .المكافئة القطوع معادالت كتابة. 2

 1 كافئمال القطع 1-7 

 3األسبوع  

             .           بیانیًا مثیلھاوت والدوائر الناقصة القطوع معادالت تحلیل. 1 
 .والدوائر الناقصة القطوع لتحدید المعادالت استخدام.  2

 2 والدوائر الناقص القطع 2-7 

             .           بیانیًا مثیلھاوت والدوائر الناقصة القطوع معادالت تحلیل. 1 
 .والدوائر الناقصة القطوع لتحدید المعادالت استخدام.  2

 3 والدوائر الناقص القطع 2-7 

             .           بیانیًا مثیلھاوت والدوائر الناقصة القطوع معادالت تحلیل. 1 
 .والدوائر الناقصة القطوع لتحدید المعادالت استخدام.  2

 4 والدوائر الناقص القطع 2-7 

 .                                           بیانیًا وتمثیلھا الزائدة القطوع معادالت تحلیل.   1 
 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2

 5 الزائد القطع 3-7 

 6 الزائد القطع 7-3  .                                           بیانیًا وتمثیلھا الزائدة القطوع معادالت تحلیل.   1 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2

 .                                           بیانیًا وتمثیلھا الزائدة القطوع معادالت تحلیل.   1 
 . المخروطیة القطوع أنواع لتعریف المعادالت استخدام.  2

 1 الزائد القطع 3-7 

 4األسبوع  
 

                .  المخروطیة القطوع دوران معادالت لكتابة المحاور دوران إیجاد.1 
 .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

 للقطوع المحوري الدوران 4-7 
 المخروطیة

2 

                .  المخروطیة القطوع دوران معادالت لكتابة المحاور دوران إیجاد.1 
 .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

 للقطوع المحوري الدوران 4-7 
 المخروطیة

3 

                .  المخروطیة القطوع دوران معادالت لكتابة المحاور دوران إیجاد.1 
 .بیانیًا المخروطیة القطوع دوران  تمثیل. 2

 للقطوع المحوري الدوران 4-7 
 المخروطیة

4 

 .                                                                      بیانیًا الوسیطیة المعادالت تمثیل. 1 
 .المقذوفات بحركة المتصلة المعادالت حلّ . 2

 5 الوسیطة المعادالت 5-7 

 .                                                                      بیانیًا الوسیطیة المعادالت تمثیل. 1 
 .المقذوفات بحركة المتصلة المعادالت حلّ . 2

 6 الوسیطة المعادالت 5-7 

 .                                                              ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

 المتجھات عن مقدمة 1-8 

): 8(الوحدة
 المتجھات

1 

 5األسبوع  
 

 .                                                              ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

 2 المتجھات عن مقدمة 1-8 

 .                                                              ھندسیًا واستخدامھا المتجھات تمثیل. 1 
 .المتعامدة مركباتھا إلى المتجھات وتحلیل المتجھات مسائل حل. 2

 3 المتجھات عن مقدمة 1-8 

           .            اإلحداثي المستوى في المتجھات على العملیات وإجراء تمثیل.1 
 .الوحدة لمتجھات خطي كتوفیق متجھ كتابة. 2

 المستوى في المتجھات 2-8 
 االحداثي

4 

           .            اإلحداثي المستوى في المتجھات على العملیات وإجراء تمثیل.1 
 .الوحدة لمتجھات خطي كتوفیق متجھ كتابة. 2

 المستوى في المتجھات 2-8 
 االحداثي

5 

           .            اإلحداثي المستوى في المتجھات على العملیات وإجراء تمثیل.1 
 .الوحدة لمتجھات خطي كتوفیق متجھ كتابة. 2

 المستوى في المتجھات 2-8 
 االحداثي

6 

 الضرب ناتج واستخدام لمتجھین، النقطي الضرب ناتج إیجاد.  1 
 .                                                                                       بینھما الزاویة إلیجاد النقطي

 النقطي الضرب واتجن 3-8 
 المتجھات ومساقط

 6األسبوع   1



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 .آخر على متجھ مسقط إیجاد. 2

 الضرب ناتج واستخدام لمتجھین، النقطي الضرب ناتج إیجاد.  1 
 .                                                                                       بینھما الزاویة إلیجاد النقطي

 .آخر على متجھ مسقط إیجاد. 2

 النقطي الضرب واتجن 3-8 
 المتجھات ومساقط

2 

 الضرب ناتج واستخدام لمتجھین، النقطي الضرب ناتج إیجاد.  1 
 .                                                                                       بینھما الزاویة إلیجاد النقطي

 .آخر على متجھ مسقط إیجاد. 2

 النقطي الضرب واتجن 3-8 
 المتجھات ومساقط

3 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام في والمتجھات النقاط تحدید. 1 
 ..وعملیاتھا الفضاء في للمتجھات الجبري التعبیر.  2

 ثالثي الفضاء في المتجھات 4-8 
 األبعاد

4 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام في والمتجھات النقاط تحدید. 1 
 ..وعملیاتھا الفضاء في للمتجھات الجبري التعبیر.  2

 ثالثي الفضاء في المتجھات 4-8 
 األبعاد

5 

                     .      األبعاد ثالثي إحداثي نظام في والمتجھات النقاط تحدید. 1 
 ..وعملیاتھا الفضاء في للمتجھات الجبري التعبیر.  2

 ثالثي الفضاء في المتجھات 4-8 
 األبعاد

6 

            . الفضاء في المتجھات بین والزوایا النقطي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 1 
 واستخدام الفضاء في للمتجھات المتجھي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 2
 .والحجم المساحة إیجاد في المتجھي الضرب ناتج

 والضرب النقطي الضرب  5-8 
 الفضاء في المتجھيو

1 

 7األسبوع  

            . الفضاء في المتجھات بین والزوایا النقطي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 1 
 واستخدام الفضاء في للمتجھات المتجھي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 2
 .والحجم المساحة إیجاد في المتجھي الضرب ناتج

 والضرب النقطي الضرب  5-8 
 الفضاء في المتجھيو

2 

            . الفضاء في المتجھات بین والزوایا النقطي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 1 
 واستخدام الفضاء في للمتجھات المتجھي الضرب ناتج قیمة إیجاد. 2
 .والحجم المساحة إیجاد في المتجھي الضرب ناتج

 والضرب النقطي الضرب  5-8 
 الفضاء في المتجھيو

3 

 لوصف المصفوفات باستخدام األبعاد ثالثیة األشكال تحویل. 1 
 .التحویل

 في التحویالت مصفوفات  6-8 
 األبعاد ثالثي الفضاء

4 

 لوصف المصفوفات باستخدام األبعاد ثالثیة األشكال تحویل. 1 
 .التحویل

 في التحویالت مصفوفات  6-8 
 األبعاد ثالثي الفضاء

5 

 لوصف المصفوفات باستخدام األبعاد ثالثیة األشكال تحویل. 1 
 .التحویل

 في التحویالت مصفوفات  6-8 
 األبعاد ثالثي الفضاء

6 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

           . المماس میل قیم حساب طریق عن اللحظي التغیر معدالت إیجاد. 1 
 .واللحظیة المتوسطة السرعة إیجاد. 2

 1 المتجھة والسرعة المماسات 7-8 

 8األسبوع  
 

            . المماس میل قیم حساب طریق عن اللحظي التغیر معدالت إیجاد. 1 
 .واللحظیة المتوسطة السرعة إیجاد. 2

 2 المتجھة والسرعة المماسات 7-8 

             . المماس میل قیم حساب طریق عن اللحظي التغیر معدالت إیجاد. 1 
 .واللحظیة المتوسطة السرعة إیجاد. 2

 3 المتجھة والسرعة المماسات 7-8 

 .                               القطب إحداثیات باستخدام للنقاط البیاني التمثیل. 1 
 .البسیطة القطبیة للمعادالت البیاني التمثیل.  2

 القطبیة االحداثیات 1-9 

): 9(الوحدة
 االحداثیات
 القطبیة
 واألعداد
 المركبة

4 

 .                               القطب إحداثیات باستخدام للنقاط البیاني التمثیل. 1 
 .البسیطة القطبیة للمعادالت البیاني التمثیل.  2

 5 القطبیة االحداثیات 1-9 

 .                               القطب إحداثیات باستخدام للنقاط البیاني التمثیل. 1 
 .البسیطة القطبیة للمعادالت البیاني التمثیل.  2

 6 القطبیة االحداثیات 1-9 

               .           المتعامدة واالحداثیات القطبیة االحداثیات بین التحویل. 1 
 .والمتعامدة القطبیة المعادالت بین التحویل. 2

 والمتعامدة القطبیة الصور 2-9 
 للمعادالت

1 

 9األسبوع  

               .           المتعامدة واالحداثیات القطبیة االحداثیات بین التحویل. 1 
 .والمتعامدة القطبیة المعادالت بین التحویل. 2

 والمتعامدة القطبیة الصور 2-9 
 للمعادالت

2 

               .           المتعامدة واالحداثیات القطبیة االحداثیات بین التحویل. 1 
 .والمتعامدة القطبیة المعادالت بین التحویل. 2

 والمتعامدة القطبیة الصور 2-9 
 للمعادالت

 

 القطبیة الصورة إلى المركبة لألعداد الدیكارتیة الصورة تحویل. 1 
  .                                                                                                                            والعكس

 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 
 دي ونظریة المركبة األعداد 3-9

 موافر

 

 القطبیة الصورة إلى المركبة لألعداد الدیكارتیة الصورة تحویل. 1 
  .                                                                                                                            والعكس

 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 
 دي ونظریة المركبة األعداد 3-9

 موافر

 

 القطبیة الصورة إلى المركبة لألعداد الدیكارتیة الصورة تحویل. 1 
  .                                                                                                                            والعكس

 دي ونظریة المركبة األعداد 3-9 
 موافر

 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 والجذور وأسسھا قسمتھا وناتج المركبة األعداد ضرب ناتج إیجاد. 2
 .القطبیة الصورة في

 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

 



 

 
 
 للخطة الفصلیة التوزیع الزمني

 2017/2018لعام  الثانيالفصل الدراسي 
 الریاضیات

 الثانيالفصل              
 / متقدم عشر الثانيالصف              

رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

       

 . محددة قیمة عند معطاة لدالة الخطي التقریب إیجاد. 1 
 .معطاة لدالة تقریبي صفر إلیجاد نیوتن طریقة استخدام. 2

 نیوتن وطریقة الخطیة التقریبات 1-4 

): 4( الوحدة
 تطبیقات
 االشتقاق

1 

 1األسبوع  
 
 
 
 
 
 

 . محددة قیمة عند معطاة لدالة الخطي التقریب إیجاد. 1 
 .معطاة لدالة تقریبي صفر إلیجاد نیوتن طریقة استخدام. 2

 2 نیوتن وطریقة الخطیة التقریبات 1-4 

 . محددة قیمة عند معطاة لدالة الخطي التقریب إیجاد. 1 
 .معطاة لدالة تقریبي صفر إلیجاد نیوتن طریقة استخدام. 2

 3 نیوتن وطریقة الخطیة التقریبات 1-4 

 . محددة قیمة عند معطاة لدالة الخطي التقریب إیجاد. 1 
 .معطاة لدالة تقریبي صفر إلیجاد نیوتن طریقة استخدام. 2

 4 نیوتن وطریقة الخطیة التقریبات 1-4 

 .    تطبیقھا یمكن حیث والحاالت لوبیتال نظریة على التعرف. 1 
 وقاعدة المعرفة غیر الصیغ 4-2  .المختلفة الحاالت في معطاة نھایة قیمة إیجاد في لوبیتال نظریة استخدام. 2

 لوبیتال
5 

 .    تطبیقھا یمكن حیث والحاالت لوبیتال نظریة على التعرف. 1 
 .المختلفة الحاالت في معطاة نھایة قیمة إیجاد في لوبیتال نظریة استخدام. 2

 وقاعدة المعرفة غیر الصیغ 2-4 
 لوبیتال

6 

 .    تطبیقھا یمكن حیث والحاالت لوبیتال نظریة على التعرف. 1 
 .المختلفة الحاالت في معطاة نھایة قیمة إیجاد في لوبیتال نظریة استخدام. 2

 وقاعدة المعرفة غیر الصیغ 2-4 
 لوبیتال

7 

 2األسبوع   1 وقاعدة المعرفة غیر الصیغ 4-2  .    تطبیقھا یمكن حیث والحاالت لوبیتال نظریة على التعرف. 1 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 لوبیتال .المختلفة الحاالت في معطاة نھایة قیمة إیجاد في لوبیتال نظریة استخدام. 2

 . التعرف على مفھوم القیم القصوى المحلیة والقصوى لدالة معطاة.1 
 .  إیجاد األعداد الحرجة لدالة معطاة.      2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة.3
 .  إیجاد القیم القصوى المطلقة لدالة معطاة.4

 
 والصغرى العظمى القیم 3-4

2 

 . التعرف على مفھوم القیم القصوى المحلیة والقصوى لدالة معطاة.1 
 .  إیجاد األعداد الحرجة لدالة معطاة.      2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة.3
 .  إیجاد القیم القصوى المطلقة لدالة معطاة.4

 
 والصغرى العظمى القیم 3-4

3 

 مفھوم القیم القصوى المحلیة والقصوى لدالة معطاة.. التعرف على 1 
 .  إیجاد األعداد الحرجة لدالة معطاة.      2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة.3
 .  إیجاد القیم القصوى المطلقة لدالة معطاة.4

 
 والصغرى العظمى القیم 3-4

4 

 والقصوى لدالة معطاة.. التعرف على مفھوم القیم القصوى المحلیة 1 
 .  إیجاد األعداد الحرجة لدالة معطاة.      2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة.3
 .  إیجاد القیم القصوى المطلقة لدالة معطاة.4

 
 والصغرى العظمى القیم 3-4

5 

 . التعرف على مفھومي الدالة المتناقصة والدالة المتزایدة.     1 
 القیم القصوى المحلیة لدالة معینة باستخدام اختبار المشتقة األولى..  إیجاد 2

 6 والمتناقصة المتزایدة الدوال 4-4 

 . التعرف على مفھومي الدالة المتناقصة والدالة المتزایدة.     1 
 .  إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معینة باستخدام اختبار المشتقة األولى.2

 7 والمتناقصة المتزایدة الدوال 4-4 

 . التعرف على مفھومي الدالة المتناقصة والدالة المتزایدة.     1 
 .  إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معینة باستخدام اختبار المشتقة األولى.2

 1 والمتناقصة المتزایدة الدوال 4-4 

 3األسبوع  
 . التعرف على مفھومي الدالة المتناقصة والدالة المتزایدة.     1 

 .  إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معینة باستخدام اختبار المشتقة األولى.2
 2 والمتناقصة المتزایدة الدوال 4-4 

. تحدید فترات التقعر إلى أعلى وإلى أسفل لدالة معینة باستخدام المشتقتین 1 
 األولى والثانیة.    

 .  التعریف على مفھوم نقطة االنعطاف وإیجادھا. 2

 
 الثانیة تقةالمش واختبار التقعر 5-4

3 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة باستخدام اختبار المشتقة الثانیة.3

. تحدید فترات التقعر إلى أعلى وإلى أسفل لدالة معینة باستخدام المشتقتین 1 
 األولى والثانیة.    

 .  التعریف على مفھوم نقطة االنعطاف وإیجادھا. 2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة باستخدام اختبار المشتقة الثانیة.3

 
 الثانیة تقةالمش واختبار التقعر 5-4

4 

. تحدید فترات التقعر إلى أعلى وإلى أسفل لدالة معینة باستخدام المشتقتین 1 
 األولى والثانیة.    

 .  التعریف على مفھوم نقطة االنعطاف وإیجادھا. 2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة باستخدام اختبار المشتقة الثانیة.3

 
 الثانیة تقةالمش واختبار التقعر 5-4

5 

. تحدید فترات التقعر إلى أعلى وإلى أسفل لدالة معینة باستخدام المشتقتین 1 
 األولى والثانیة.    

 .  التعریف على مفھوم نقطة االنعطاف وإیجادھا. 2
 . إیجاد القیم القصوى المحلیة لدالة معطاة باستخدام اختبار المشتقة الثانیة.3

 
 الثانیة تقةالمش واختبار التقعر 5-4

6 

 7 المنحنیات رسم على عامة نظرة 4-6  . تمثیل الدوال بیانیا اعتمادا على خواصھا والمشتقتین األولى والثانیة.1 
 1 المنحنیات رسم على عامة نظرة 4-6  . تمثیل الدوال بیانیا اعتمادا على خواصھا والمشتقتین األولى والثانیة.1 

 4األسبوع  
 

 2 المنحنیات رسم على عامة نظرة 4-6  اعتمادا على خواصھا والمشتقتین األولى والثانیة.. تمثیل الدوال بیانیا 1 
 3 المنحنیات رسم على عامة نظرة 4-6  . تمثیل الدوال بیانیا اعتمادا على خواصھا والمشتقتین األولى والثانیة.1 
 4 المثلى القیم 4-7  المثلى.. حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على القیم القصوى إلیجاد القیم 1 
 5 المثلى القیم 4-7  . حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على القیم القصوى إلیجاد القیم المثلى.1 
 6 المثلى القیم 4-7  . حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على القیم القصوى إلیجاد القیم المثلى.1 
 7 المثلى القیم 4-7  إلیجاد القیم المثلى.. حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على القیم القصوى 1 
 5األسبوع   1 المرتبطة المعدالت 4-8  . حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على المعدالت المرتبطة.1 

 2 المرتبطة المعدالت 4-8  . حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على المعدالت المرتبطة.1  



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 3 المرتبطة المعدالت 4-8  المرتبطة.. حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على المعدالت 1 
 4 المرتبطة المعدالت 4-8  . حل مسائل ریاضیة وحیاتیة على المعدالت المرتبطة.1 
 االقتصاد في التغیر معدالت 4-9  . حل مسائل اقتصادیة وعلمیة على القیم القصوى.1 

 والعلوم
5 

 االقتصاد في التغیر معدالت 4-9  . حل مسائل اقتصادیة وعلمیة على القیم القصوى.1 
 والعلوم

6 

 االقتصاد في التغیر معدالت 4-9  . حل مسائل اقتصادیة وعلمیة على القیم القصوى.1 
 7 والعلوم

 االقتصاد في التغیر معدالت 4-9  . حل مسائل اقتصادیة وعلمیة على القیم القصوى.1 
 والعلوم

1 

 6األسبوع  

 . إیجاد عكس المشتقة لدالة معطاة.     1 
 . التعرف على مفھوم التكامل غیر المحدود بصفتھ عكس المشتقة.   2
 . إجراء التكامل غیر المحدود بشكل مباشر.3

 
 األصلیة والدالة المشتقة عكس  1-5

): 5(الوحدة
 التكامل

2 

 . إیجاد عكس المشتقة لدالة معطاة.     1 
 . التعرف على مفھوم التكامل غیر المحدود بصفتھ عكس المشتقة.   2
 . إجراء التكامل غیر المحدود بشكل مباشر.3

 
 األصلیة والدالة المشتقة عكس  1-5

3 

 . إیجاد عكس المشتقة لدالة معطاة.     1 
 . التعرف على مفھوم التكامل غیر المحدود بصفتھ عكس المشتقة.   2
 التكامل غیر المحدود بشكل مباشر.. إجراء 3

 
 األصلیة والدالة المشتقة عكس  1-5

4 

 5 سیجما والرمز المجموع 5-2  . استخدام رمز المجموع سیجما إلیجاد المجامیع البسیطة.1 
 6 سیجما والرمز المجموع 5-2  . استخدام رمز المجموع سیجما إلیجاد المجامیع البسیطة.1 
 7 سیجما والرمز المجموع 5-2  رمز المجموع سیجما إلیجاد المجامیع البسیطة.. استخدام 1 
 . تقدیر المساحة تحت المنحنى لدالة في فترة محددة باستخدام المستطیالت.    1 

 . إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة باستخدام المجامیع والنھایات.2
 1 المساحة 3-5 

 7األسبوع  
 . تقدیر المساحة تحت المنحنى لدالة في فترة محددة باستخدام المستطیالت.    1 

 . إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة باستخدام المجامیع والنھایات.2
 2 المساحة 3-5 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 . تقدیر المساحة تحت المنحنى لدالة في فترة محددة باستخدام المستطیالت.    1 
 المنحنى لدالة باستخدام المجامیع والنھایات.. إیجاد المساحة تحت 2

 3 المساحة 3-5 

 . تقدیر المساحة تحت المنحنى لدالة في فترة محددة باستخدام المستطیالت.    1 
 . إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة باستخدام المجامیع والنھایات.2

 4 المساحة 3-5 

 . التعرف على مفھوم التكامل المحدود.    1 
 . إیجاد التكامل المحدود باستخدام مجامیع ریمان.   2
.  إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة على فترة مغلقة باستخدام مجامیع 3

 ریمان.   
 . التعرف على خصائص التكامل المحدود.     4
 . تطبیق نظریة القیمة المتوسطة في التكامل.5

 

 المحدود التكامل 4-5

5 

 . التعرف على مفھوم التكامل المحدود.    1 
 . إیجاد التكامل المحدود باستخدام مجامیع ریمان.   2
.  إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة على فترة مغلقة باستخدام مجامیع 3

 ریمان.   
 . التعرف على خصائص التكامل المحدود.     4
 القیمة المتوسطة في التكامل.. تطبیق نظریة 5

 

 المحدود التكامل 4-5

6 

 . التعرف على مفھوم التكامل المحدود.    1 
 . إیجاد التكامل المحدود باستخدام مجامیع ریمان.   2
.  إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة على فترة مغلقة باستخدام مجامیع 3

 ریمان.   
 . التعرف على خصائص التكامل المحدود.     4
 . تطبیق نظریة القیمة المتوسطة في التكامل.5

 

 المحدود التكامل 4-5

7 

 . التعرف على مفھوم التكامل المحدود.    1 
 . إیجاد التكامل المحدود باستخدام مجامیع ریمان.   2
.  إیجاد المساحة تحت المنحنى لدالة على فترة مغلقة باستخدام مجامیع 3

 ریمان.   
 . التعرف على خصائص التكامل المحدود.     4
 . تطبیق نظریة القیمة المتوسطة في التكامل.5

 

 المحدود التكامل 4-5

1 
 8األسبوع  

 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

. التعرف على النظریة األساسیة األولى للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 1 
 دوال متنوعة إلیجاد تكامالت محدودة.  

.  التعرف على النظریة األساسیة الثانیة للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 2
 دوال معرفة كتكامالت محدودة إلیجاد مشتقاتھا.  

 كتكامل محدود عند نقطة معطاة.. كتابة معادلة المماس لدالة معرفة 3

 التفاضل في األساسیة النظریة  5-5 
 والتكامل

2 

. التعرف على النظریة األساسیة األولى للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 1 
 دوال متنوعة إلیجاد تكامالت محدودة.  

.  التعرف على النظریة األساسیة الثانیة للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 2
 دوال معرفة كتكامالت محدودة إلیجاد مشتقاتھا.  

 . كتابة معادلة المماس لدالة معرفة كتكامل محدود عند نقطة معطاة.3

 التفاضل في األساسیة النظریة  5-5 
 والتكامل

3 

. التعرف على النظریة األساسیة األولى للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 1 
 دوال متنوعة إلیجاد تكامالت محدودة.  

.  التعرف على النظریة األساسیة الثانیة للتفاضل والتكامل وتطبیقھا على 2
 دوال معرفة كتكامالت محدودة إلیجاد مشتقاتھا.  

 كتكامل محدود عند نقطة معطاة.. كتابة معادلة المماس لدالة معرفة 3

 التفاضل في األساسیة النظریة  5-5 
 والتكامل

4 

 5 بالتعویض التكامل 5-6  لتكامل بالتعویض إلیجاد تكامالت.. استخدام طریقة ا1 
 6 بالتعویض التكامل 5-6  لتكامل بالتعویض إلیجاد تكامالت.. استخدام طریقة ا1 
 7 بالتعویض التكامل 5-6  لتكامل بالتعویض إلیجاد تكامالت.. استخدام طریقة ا1 
 1 بالتعویض التكامل 5-6  لتكامل بالتعویض إلیجاد تكامالت.. استخدام طریقة ا1 

 9األسبوع  

 . استخدام قاعدة نقطة المنتصف لتقریب تكامالت محددة.1 
 .  استخدام قاعدة شبھ المنحرف لتقریب تكامالت محددة.2
 استخدام قاعدة سمبسون لتقریب تكامالت محددة.. 3

 
 العددي التكامل 5 -7

2 

 . استخدام قاعدة نقطة المنتصف لتقریب تكامالت محددة.1 
 .  استخدام قاعدة شبھ المنحرف لتقریب تكامالت محددة.2
 . استخدام قاعدة سمبسون لتقریب تكامالت محددة.3

 
 العددي التكامل 5 -7

3 

 استخدام قاعدة نقطة المنتصف لتقریب تكامالت محددة.. 1 
 .  استخدام قاعدة شبھ المنحرف لتقریب تكامالت محددة.2

 4 العددي التكامل 5 -7 



رقم 
 المعیار

الحصة  الوحدة الدرس الصفحات نواتج التعلم
 الدراسیة

 األسبوع

 . استخدام قاعدة سمبسون لتقریب تكامالت محددة.3

 . استخدام التكامل لتقریب قیمة اللوغاریتم الطبیعي عند نقطة معینة.    1 
 خواص اللوغاریتم الطبیعي إلیجاد مشتقات ونھایات..  تطبیق 2
 .  إیجاد مشتقة االقترانات األسیّة.3

 
 كتكامل الطبیعي اللوغاریتم 8-5

5 

 . استخدام التكامل لتقریب قیمة اللوغاریتم الطبیعي عند نقطة معینة.    1 
 .  تطبیق خواص اللوغاریتم الطبیعي إلیجاد مشتقات ونھایات.2
 مشتقة االقترانات األسیّة. .  إیجاد3

 
 كتكامل الطبیعي اللوغاریتم 8-5

6 

 . استخدام التكامل لتقریب قیمة اللوغاریتم الطبیعي عند نقطة معینة.    1 
 .  تطبیق خواص اللوغاریتم الطبیعي إلیجاد مشتقات ونھایات.2
 .  إیجاد مشتقة االقترانات األسیّة.3
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