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الرياضيات
املقدمة

وعجائب ال تـنقضي ومعجز ٍ
ات ال تنفد ،وصلى
كل آية من آيات كتابه أسرا ًرا ال ت ُحصى
الحمد لله الذي أودع في ّ
َ
الله على سيدنا مح َّمد وعلى آله وصحبه وسلّم .اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،
قلب ال يخشع ،ومن دعوة ال يُستجاب لها.
اللهم إنـا نعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن ٍ
عالم العدد هو عالم الحقائق،
والرياضيات هي لغة العلوم الكونية،
أيضا لغة عالم ّية
واالجتماعية ،وهي ً
كل البشر .والله تعالى يقول:
يفهمها ّ
﴿ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ (سورة الجن اآلية:
.)28
فالرياضيات لوحة مطرزة من الصيغ
التي يمكن تشكيلها من مجموعة
من البديهيات األولية ،طبقًا لقوانين
محددة وهي نشاط فكري يقوم
على استنتاج النتائج وعلم ال ِّدراسة
المنطق َّية لك ِّم األشــيــاء وكيفها
وترابطها ،كما أنها علم الدراسة
المجردة البحتة التسلسلية للقضايا
واألنظمة ال ِّرياضية.
فــي عصرنا الحديث هــذا امتد
استخدام الرياضيات إلــى جميع
العلوم سواء العلمية أو الحيويه أو

الدينية مثل اللغة والعلوم االجتماعية
والتربوية .فالرياضيات دخلت إلى
الــدراســات اللغوية وإلــى العلوم
االجتماعية والتربوية بغرض التحليل
اإلحصائي فقد أصبحت الرياضيات
مادة أساسية في كل حقل من حقول
المعرفة ،ولكن الحاجة إليها تختلف
في الكمية والنوعية والطريقة من
مجال إلى مجال معرفي آخر.
وفــي ظل التطورات المتسارعة،
فإن َم ْن يفهم الرياضيات ويتسم
بالمقدرة على تطبيقها تتوافر لديه
فــرص وخــيــارات متقدمة مهمة
تمكنه من تحديد مستقبله ،وتفتح
المهارة في مجال الرياضيات األبواب
لمستقبل أكثر إنتاجية ،بينما يجعل
االفتقار فيها األبواب مغلقة .لذا فقد
أولــت الــدول كافة ،أهمية خاصة

لتعليم الرياضيات إذ أضحت أحد
معايير قياس تقدم األمم.
وتعتبر معايير الرياضيات كقاعدة
عامة لتعلم جميع الطالب بالرغم
من وجود الفروقات الفردية بينهم،
حيث يظهر الطالب مواهب وقدرات
وإنجازات ومتطلبات واهتمامات
مختلفة في الرياضيات ،وعلى الرغم
من ذلك فإنه يجب أن يكون هناك
برامج لتعليم وتعلّم الرياضيات
فرصا للطالب لالستفادة
بحيث توفر ً
من مهاراتهم ،كما يجب أن توفر
وسائل دعم لفهم الرياضيات للطالب
من ذوي االحتياجات الخاصة.
نحن نعيش في عالم متغير يستلزم
التكيف معه وذلك من خالل إعداد
كوادر تملك مهارات القرن الحادي
والعشرين بما يتالءم مع حاجات
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الحاضر والمستقبل للمساهمة في
تنمية المجتمع .وتقع على نظام
التعليم مسؤولية التحقق من أن
مخرجات التعليم في العقود القادمة
قادرة على خلق كوادر تتمتع بالقدرة
على التحليل والتوليف والتقييم
بشكل فعال.
ويــأتــي إطــار المعايير الوطنية
للمناهج والتقويم كحجر أساس
لتحقيق تعليم من الطراز األول
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بما يتفق مع التوجهات الدولية
في تعليم الرياضيات وهو يبين
المهارات التي على المتعلم أن
يكتسبها ويتقنها ويكون قاد ًرا على

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

مهارة التفكير التحليلي والقدرة
على حل المشكالت وممارسة العمل
اإلبداعي الخالق ولمواجهة هذه
التغيرات فإن المدارس والمعلمين
بحاجة إلى التوجيه الواضح بخصوص
المهارات والمفاهيم والتطبيقات
الــتــي تستجيب لــهــذه الــظــروف
المتغيرة واالحتياجات المجتمعية.
ولــذا قام فريق من وزارة التربية
والتعليم بــوضــع معايير مــادة
الرياضيات للصفوف من الروضة إلى
الصف الثاني عشر ،هدفه من ذلك
توجيه الميدان التربوي نحو اتباع
منهجية دقيقة للتعليم في المدارس
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتعكس املعايري املوضوعة التحسينات التالية:
•وجود توازن قوي بين اإلجراءات الرياضية والمفاهيم الرياضية والتطبيقات الرياضية.
•تنظيم محتوى الرياضيات وفقًا لمحاور محددة عبر الصفوف الدراسية لكل مجال بما يضمن التطور الذهني
للطالب حسب التقدم العمري لهم ،وتحديد ما يتعلمه الطالب في كل صف.
•وجود عدد محدد ومدروس من نواتج التعلم لكل صف بهدف إتاحة المزيد من الوقت للتركيز على
المفاهيم الرياضية المهمة لكل صف.

أصبح محتوى الرياضيات للصفوف
من الروضة إلى الصف الثاني عشر
محد ًدا ،وللتأكد من أن هذه المعايير
المحدثة تعكس التوقعات العالمية،
استخلصت عملية التطوير المعايير
الحالية المتبعة في مادة الرياضيات
في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ومعايير مادة الرياضيات للصفوف
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من الروضة إلى الصف الثاني عشر
المتبعة في عدة دول مثل سنغافورة
والصين واليابان ،مبادئ ومعايير
الرياضيات المدرسية الجديدة في
الواليات المتحدة األمريكية ،إضافة
إلى المواصفات المحددة لمادة
الرياضيات لــدى كل من دراســة
التوجهات الدولية في الرياضيات

والعلوم ( )TIMSSوالبرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( )PISAباإلضافة
إلى محتوى األولمبياد الخليجي
للرياضيات ( )GMOوكذلك األولمبياد
الدولي للرياضيات (.)BMO ،IMO

أهمية بناء إطار معايري التعلم الوطنية املوحدة (املعايري الوطنية للمناهج والتقويم):
أظهرت الدول التي اعتمدت على
معايير التعلم في نظامها التعليمي
نتائج عالية في االختبارات الدولية
( )TIMSSو( )PISAوذلــك حسب
الــدراســات ،كما أنها أسهمت في
تحقيق النمو االقتصادي والرفاهية
االجتماعية لهذه الدول ،وباإلضافة

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

توفير تحديات تزيد دافعيتهم.
معايير التعلم تحسن تعلم الطلبة،
لذا تبنت دولــة اإلمــارات العربية
المتحدة معايير التعلم الخاصة بها
من أجل أبنائها.

وتربز أهمية تبني املعايري بالنقاط التالية:
•نشر ثقافة المعايير في المجتمع وأثرها على تجويد تعلم الطلبة ،وضمان دعم المجتمع لتحقيق األهداف
التي بنيت من أجلها المعايير.
•المعايير توجه عملية تطوير المناهج الدراسية التي تحدد بدورها طرائق التدريس وأساليب التقييم.
•تسهم المعايير بدور كبير داخل الصفوف الدراسية في تبني طرائق تدريس تراعي الفروق الفردية بين
الطالب.
•تضمن المعايير اتباع المعلم منهجية تدريس قائمة على دور الطالب.
•تسهم المعايير في فعالية الموقف التعليمي من خالل البحث والتحليل والتجريب والتعاون والتفكير الذي
يعتمد على المالحظة والتأمل.
•تساعد المعايير الطالب على تقييم مدى تعلمهم ومستواهم األكاديمي ،وحل مشاكلهم في حالة الضرورة.
فعال للطلبة.
•تساعد المعايير على توجيه التنمية المهنية للمعلمين بما يضمن تعل ًما ً
•تسهم المعايير في تقييم مستوى تعلم الطالب بشكل أكثر دقة.
فرصا متساوية للطالب الراغبين في االلتحاق بالجامعات
•تضمن هذه المعايير المعتمدة على مقاييس عالمية ً
المتميزة دول ًيا.

ونلخص أهيمة معايري التعلم بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة فيام ييل:
استجابة للرؤية المستقبلية للدولة.
ضمان جودة النظام التعليمي وخاصة المخرجات التعليمية.
التركيز على المتعلم كمحور للعملية التعليمية التعلمية.
مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين.
قدرة النظام التعليمي اإلماراتي على التنافسية.
تطبيق قيم العدالة والمحاسبية والشفافية.
تطوير عمليات تصميم المناهج الدراسية وإستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم ،واإلنماء النهني.
المشاركة المجتمعية.
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منهجية ومراحل بناء معايري مادة الرياضيات:
يــحــدد إطـــار المعايير الوطنية
للمناهج والتقويم ما المطلوب من
الطالب أن يتعلمه من معارف ،وما
ينبغي أن يكتسبه من مهارات وقيم
بحيث يكون قاد ًرا على القيام بها

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

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

إلى المواصفات المحددة لمادة للرياضيات ( )GMOوكذلك األولمبياد
الرياضيات لــدى كل من دراســة الدولي للرياضيات ()BMO( ،)IMO
التوجهات الدولية في الرياضيات تب ًعا لما يلي:
والعلوم ( )TIMSSوالبرنامج الدولي
لتقييم الطلبة ( )PISAباإلضافة
إلى محتوى األولمبياد الخليجي

خطوات وضع املعايري:

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

1.1استعراض المعايير المحلية لتحديد المجاالت المستخدمة حاليًّا ومقارنتها مع مختلف المجاالت الواردة في
المعايير العالمية ،ومعايير معتمدة في عدة دول ومن ث ّم اعتمادها.
المجاالت األربعة (األعداد والعمليات ،األنماط والجبر والدوال ،الهندسة والقياس ،تحليل البيانات واالحتمال).
2.2استعراض المعايير المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى المحاور ومالحظة ارتباطها بالمجال
والحلقة والصف ومقارنتها بالمحاور العالمية وعدة دول .وتحديد المحاذاة األفقية للمحاور في كل مجال.
3.3إعادة النظر في المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل تحديد المعايير لكل محور وحلقة
وصف في مختلف أنظمة المعايير مع الحرص على المحاذاة األفقية للمحاور بما يتفق مع االختبارات الدولية.
4.4مقارنة المعايير المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع مختلف المعايير العالمية ومعايير عدة دول
وتعديل نواتج التعلم المحلية لكل معيار.

هيكل معايري الرياضيات:
•عرضت المعايير في اإلطار ضمن جداول حسب الصفوف وحسب المحور .تمكّننا الجداول من إلقاء نظرة
صف من الصفوف ،ونهاية كل حلقة .كما أنها توفر للمعلم
شاملة على المعايير ،وعلى مل ّخص لمحتوى ٍّ
كل ّ
صف آلخر ومن حلقة ألخرى.
رؤية سريعة حول كيفية تقدم المعرفة والفهم والمهارات من ّ
•رقّمت المعايير الموجودة في اإلطار بهدف تسهيل الرجوع إليها.
وضحت المعايير من خالل أمثلة تساعد المعلّم على تفسير المعايير ووضع خطة الدرس وإيجاد مصادر
• ّ
التعلم وتقييم تعلم الطالب.
•اشتمل إطار المعايير على معايير األداء المرتبطة بالنواتج التعليمية لكل صف.
قسمت الموضوعات إلى مجاالت ،والمجال إلى محاور ،والمحور إلى معايير ،ومن ث َ َّم ُحدد ما سيتعلمه
• ّ
الطالب بوضوح من خالل نواتج التعلم لكل معيار.
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المجال األفكار الكبيرة الشاملة التي تربط الموضوعات بعضها ببعض عبر الصفوف (الموضوع أو العنوان الرئيس).
المحور يحدد مكونات التسلسل الهرمي لإلطار الموحد .أي أن المحاور تجتمع مع المجاالت ،بحيث يرتبط كل
محور بمجال ومجموعة من المعايير القياسية.
المعيار القدر الضروري من المعارف والقيم واالتجاهات والمهارات التي يجب أن يتعلمها الطالب ،وهي تتزايد
في التعقيد بين صف وآخر.
ناتج يحدد بوضوح ما ينبغي أن يكون الطالب قاد ًرا على فعله بعد إتقانه معايير المحتوى أو المقرر على
التعلم مستوى صف معين.

إرشادات ملؤلفي الكتب:

دليل أو خريطة تفصيلية للمعلمين حول
تلعب المعايير دور المرجع لجميع أنشطة التعلم الصفية ،وتوفر ً
األهداف المحددة للمحتوى الذي ينبغي على الطالب أن يتعلمه في مادة الرياضات ،وتوفر نقطة مرجعية
لمصممي الكتب الدراسية وواضعي المناهج الدراسية .ويجب أن تتوافق أدوات التقييم كاالختبارات الصفية،
أو التقييم المستمر ،أو االختبارات النهائية ،أو أية أشكال أخرى للتقييم مع هذه المعايير .ونرجو أخذ ما يلي
باالعتبار عند إعداد الكتب الدراسية:
1.ربط تسلسل المفاهيم والمهارات والمعارف مع المواد األخرى.
2.إبراز استخدام التكنولوجيا ومفاهيم التنمية المستدامة وريادة األعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين
في األنشطة والتطبيقات العملية.
3.توحيد المصطلحات العلمية ووحدات القياس والرموز مثل رموز الحجم والمساحة.
4.وضع أنشطة إثرائية وأنشطة ٍ
تحد.
5.وضع نبذة تعريفية لعلماء الرياضيات الذين تمر اكتشافاتهم ونظرياتهم في الكتاب.
6.تضمين التمارين أسئلة غير نمطية.
7.مراعاة العادات والتقاليد وثقافة المجتمع اإلماراتي في الصور والرسومات.
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الرياضيات:
علم تراكمي البنيان (المعرفة التالية
تعتمد على معرفة سابقة) يتعامل مع
العقل البشري بصورة مباشرة ،وغير
مباشرة ،ويتكون من أسس ومفاهيم،
وقواعد ونظريات ،وعمليات – حل
مسائل (حل مشكالت) وبرهان.
يتعامل مع األرقام والرموز ،ويعتبر
رياضة للعقل البشري .حيث تتم
المعرفة فيه وفقًا القتناع منطقي
للعقل يتم قبل حفظ القاعدة أو
بعدها .ويقاس تمكن المتعلم من
علم الرياضيات بقدرته ونجاحه في
حل المسألة (المشكلة) وتقديم
البرهان المناسب.

تلعب الرياضيات دو ًرا حيويًّا ،ولعله
يكون الثاني من حيث األهمية
بعد المعرفة بالقراءة والكتابة ،في
المنهاج المدرسي.
فمعايير التعلم ونواتجه المذكورة
فــي هــذه الوثيقة تمثل الفهم
المستوجب للكمية (األعـــداد)،
والتغير (الجبر والــدوال) ،والفرص
(االحتماالت والبيانات) ،والبعد
(القياس) ،والشكل (الهندسة) .وهذه
المهارات والمفاهيم من شأنها أن
تمكّن الطالب من القيام بعمليات
الشراء والبيع ،والمقارنة ،والقياس،
والتمثيل ،والتفسير ،والتعميم،

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

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

1.األعداد والعمليات:
متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
•إدراك مفاهيم األعداد ،وطرائق تمثيلها ،والعالقات بين األعداد ،واألنظمة العددية.
•فهم معنى العمليات وكيف ترتبط بعضها ببعض.
•الحساب بدقة وطالقة ،وإعطاء تقديرات معقولة.
يمثل العدد تاريخيًّا قاعدة أساسية
من منهج الرياضيات عالم ًّيا وفي دولة
اإلمــارات العربية المتحدة وجميع
معايير الرياضيات المقترحة للصفوف
من الروضة حتى الثاني عشر تركز
على األعداد ،وتصف معايير األعداد
والعمليات الفهم العميق واألساس
والقدرة على التعامل مع األعداد
وطالقة الحسابات بكفاءة ،وكذلك
فهم األنظمة العددية وتراكيبها.
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•ففي الروضة يستطيع الطفل أن
يُحصي عــد ًدا من األشياء لغاية
 ،20ويقرأ ويكتب ويقارن األعداد
حتى  ،20ويميز مكانتي اآلحاد
والــعــش ـرات ،ويتعرف مفهوم
عمليتي الجمع والطرح ويجريهما
ضــمــن الــعــدد  10مــن خــال
المحسوسات ومواقف حياتية
بسيطة.
•وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع

الطالب أن يقرأ ويكتب ويقارن
ويقرب األعـــداد حتى المليار،
ويــــدرك مفاهيم العمليات
الحسابية األربــعــة ،ورمــوزهــا
والــعــاقــات بينها ،ويستنتج
حقائقها ،ويجري عمليتي الجمع
والطرح على أربعة أعــداد على
األكثر مع أو دون إعادة تجميع
باستخدام إستراتيجيات مختلفة،
وكذلك يضرب أعـــدا ًدا ويقسم

مع أو دون باقٍ  ،ويقدر نواتجها
ويــوجــد المضاعف المشترك
األصغر ،والعامل المشترك األكبر
لعددين ،ويختبر القسمة .كما أنه
يكتب ويسمى ويقارن الكسور
ويمثلها ،ويحدد المتكافئ منها،
ويجري عمليتي الجمع والطرح
على الكسور الموحدة والمختلفة
المقامات ،ويق ِّدر نواتجها ،ويقرأ
ويكتب ويرتب الكسور العشرية
ضمن  3أجزاء على األكثر ،ويجمعها
ويطرحها ويضربها في مضاعفات
العدد  ،10ويحول بين الكسور
المركبة واألعداد الكسرية ،ويحل
مسائل حياتية تتضمن العمليات
الحسابية األربعة على األعــداد
والكسور والكسور العشرية.

•وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع
الطالب أن يجري العمليات األربع:
الجمع والطرح والضرب والقسمة
على الكسور والكسور العشرية،
ويقدر نتائجها ،ويوظف ذلك
في حل المسائل الحياتية .يدرك
مفهوم النسب والتناسب والنسبة
المئوية ويوظفها في حل مواقف
حياتية .ويــدرك مفهوم األعــداد
الصحيحة والنسبية ،ويمثلها
ويقارن بينها .ويبسط الجذور
واألسس واألسس النسبية.
•وفــي نهاية المرحلة الثانوية
يبسط التعابير
يستطيع الطالب أن ِّ
الجبرية الجذرية والعمليات عليها،
وأن ينظم البيانات في المصفوفات
والعمليات عليها ويوجد النظير

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

2.األمناط والجرب والدوال:
متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
•فهم األنماط والعالقات والدوال.
•تمثيل وتحليل المواقف الرياضية والبنى الجبرية مستخد ًما الرموز الرياضية.
•تحليل التغير في بيئات مختلفة.
للجبر جــذور تاريخية في دراسة
الطرائق العامة لحل المعادالت،
ويركز مجال الجبر على العالقات
بين الكميات ،بما في ذلك الدوال،
وطرائق تمثيل العالقات الرياضية،
وتحليل التغيير ،ويمكن التعبير
عن العالقات باستخدام مجموعة
من الرموز التي تعبر عن األفكار
الرياضية بإيجاز.
•ففي الــروضــة يستطيع الطفل
أن يميز ويكمل ويكون أنماطًا
من الصور واألشــكــال واألشياء
المحسوسة.

•وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع
الطالب أن يميز ويكمل ويكون
ويــصــف أنــمــاطًــا مــن الــصــور
واألشكال واألشياء المحسوسة،
وأنماطًا هندسية وعددية ،ويفهم
المساواة ،ويكمل ويكون ويجد
ويكتب قاعدة لنمط معطى،
ويع ِّبر عن مواقف حياتية بجمل
جمل عددية
عددية ،ويحلها ويحل ً
تحتوي القسمة والضرب.
•وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع
يبسط التعابير الجبرية،
الطالب أن ِّ
ويحللها ويجري العمليات على

التعابير الجبرية ،ويحل المعادالت
الخطية والمتباينات ،ويحل
المعادالت التربيعية ويمثلها،
ويوجد األصفار والتغيرات عليها،
ويعرف العالقة بين األسس النسبية
والجذور ويحول بينهما.
•وفــي نهاية المرحلة الثانوية
يستطيع الطالب أن يحل نظام
معادلة خطية ،وأخرى تربيعية،
وأن يحل نظام متباينات خطية
ومتباينات من الدرجة الثانية،
ويحل المتباينات والمعادالت
األسية واللوغاريتمية والمثلثية
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ودالة المطلق والمتفرعة جبريًّا،
ويمثل ذلك بيان ًّيا وباستخدام
التقنيات الحديثة ،ويحل تطبيقات
حياتية عليها ،ويــدرك مفهوم
البرهان المباشر وغير المباشر،
واالستقراء الرياضي ،ويحدد سلوك
ومجال ومــدى كثيرات الحدود
والــدوال النسبية جبريًّا وبيان ًّيا
وباستخدام التكنولوجيا ويجري
العمليات عليها ويوجد معكوس
وتــركــيــب دالــتــيــن ،ويكتشف
الــمــتــتــالــيــات والمتسلسالت
الحسابية والهندسية ،ويوجد الحد
العام لها ،ويحل مسائل حياتية

عليها ،ويفهم نظام المصارف
اإلسالمية (المرابحة – البيع –
الشراء) والمعامالت المصرفية
(السندات والصكوك واألسهم)،
ويوجد ويحدد نهاية الدوال عند
نقطة واتصالها على فترة جبريًّا
وبيان ًّيا وباستخدام التكنولوجيا،
ويــوجــد مــع ـ ّدالت تغير الدالة
ويربطها بالمشتقة جبريًّا وهندس ًّيا
ويجد مشتقة الــدوال المثلثية
وكثيرات الحدود والدوال األسية
واللوغاريتيمية والمركبة باستخدام
قوانين االشتقاق ،ويربط معدالت
التغير في التطبيقات الهندسية

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

3.الهندسة والقياس:
متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
•تحليل صفات وخصائص األشكال الهندسية ذات البعدين أو ثالثية األبعاد وتطوير الحجج الرياضية عن
العالقات الهندسية.
•تعيين اإلحداثيات ،ووصف العالقات الفراغية باستخدام اإلحداثيات الهندسية وغيرها من أنظمة التمثيل.
•تطبيق التحويالت والتماثالت لتحليل المواقف الرياضية.
•استخدام التقنيات المناسبة ،واألدوات والوحدات والصيغ لتحديد القياسات.
•استخدام التمثيل والبرهان والتعليل والنمذجة لحل المشكالت.

تحتل الهندسة والقياس مكانًا في
مناهج الرياضيات ،إذ يتعلم الطالب
التعليل وتــأمــل البنى األساسية
للرياضيات ،وتخصيص رقم لخاصية
ما ،ويكتسب الطالب السرعة في
استخدام أدوات التقنيات وصيغ
القياس المناسبة وأفكار الهندسة
والقياس المهمة لحل المواقف
الحياتية.
•ففي الــروضــة يستطيع الطفل
أن يصف مواقع األشياء ،ويقرأ
ويكتب الوقت بالساعات ،ويعرف
أيام األسبوع ،ويقارن بين شيئين
حسب قياساتهما ،ويميز ويصنف
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األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.
•وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع
الطالب أن يصف مواقع واتجاه
وحركة األشــيــاء ،ويعين موقع
نقاط الربع األول في المستوى
اإلحداثي ،ويقرأ ويكتب الوقت
ويحسب المدة الزمنية ،ويعد
جـــداول زمنية ،وكــذلــك يجري
التحويالت بين وحــدات الوقت
والقياس وعمالت دول الخليج
العربي ،ويميز ويعد فئات النقود
المحلية حتى  ،100ويجري
حسابات مالية حتى  10000ويضع
الموازنات المالية ،كما أنه يقدر

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

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

ومتوسطات ومنصفات أضالع
المثلث ،ويوجد حجم الكرة والهرم
والمخروط والمساحة السطحية
للكرة والعالقات األساسية لمتوازي
األضالع ،ويكتشف ويبرهن حاالت
مثلثات متطابقة ومتشابهة ،ويميز
ويوجد قياس الزوايا الناتجة من
تقاطع مستقيم مع مستقيمين
متوازيين ،ويفهم العالقة بين
الزوايا واألضــاع في المضلعات،
ويميز عناصر الدائرة ويرسمها
ويوجد محيطها ،ويوجد حجم
المكعب ومتوازي المستطيالت.
•وفــي نهاية المرحلة الثانوية

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

4.تحليل البيانات واالحتامالت:
متكن معايري املناهج الطالب من الروضة حتى الثاين عرش من:
•صياغة األسئلة التي يمكن تقديمها مع البيانات ،وجمع البيانات وثيقة الصلة بالموضوع وتنظيمها وعرضها.
•اختيار الطرائق اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات واستخدامها.
•تطوير االستدالالت والتنبؤات المبنية على البيانات وتقويمها.
•فهم المفاهيم األساسية لالحتماالت الرياضية وتطبيقها.
يتعلم الطالب كيفية جمع البيانات
وعــرضــهــا فــي رســومــات بيانية
ومخططات ،ويتعلمون طرائق
تحليل البيانات وعمل االستدالالت
واالستنتاجات من البيانات .كما يتم
تقديم مفاهيم لتطبيقات االحتمال
الرياضي ،ويتعلم الطالب في دراسة
هذا المجال إيجاد الحلول لبعض
المشكالت حتى باالعتماد على
فرضيات غير مؤكدة.
•ففي الروضة يستطيع الطفل أن
يفرز ويصنف األشياء.
•وفي نهاية الحلقة األولى يستطيع
الطالب أن يفرز ويصنف األشياء،
ويجمع البيانات وينظمها على

شكل أعــمــدة وخــطــوط بيانية
وخطوط النقاط المجمعة وجداول
إحصائية ويفسرها ،ويوجد بعض
المقاييس اإلحصائية لمجموعة
من البيانات غير المصنفة في
فئات.
•وفي نهاية الحلقة الثانية يستطيع
الطالب أن يقرأ البيانات بالرسوم
البيانية الــدائــريــة واألعــمــدة
والخطوط البيانية المزدوجة
ويفسرها ،ويوجد مقاييس النزعة
المركزية لمجموعة من البيانات
الممثلة بيان ًّيا أو في جــداول
تكرارية ،ويميز التجربة العادلة
والفضاء العيني ،ويوجد احتمال

حدث معين.
•وفــي نهاية المرحلة الثانوية
يستطيع الطالب أن يحسب
مقاييس التشتت ويفسير دالالتها
فــي مــواقــف حياتية ،ويوجد
ويطبق معامل االرتباط ومعادلة
االنــحــدار والقيمة المعيارية
لمجموعة من البيانات ويوجد
خطأ التنبؤ وتطبيقاتها الحياتية،
ويستخدم نظرية “ذات الحدين”
ونظرية التوزيع الطبيعي ونظرية
بيز ،ويوجد الحوادث المستقلة
والــمــشــروطــة ،ويــحــل مسائل
تطبيقية عليها.
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ويبني الجدول التايل مجاالت الرياضيات األربع واملحاور املتضمنة يف كل مجال:
المجاالت

المحاور

( )1األعداد والعمليات

( )2األنماط والجبر والدوال

( )3الهندسة والقياس

1.1العد.
2.2القيمة المكانية.
3.3الجمع والطرح.
4.4الضرب والقسمة.
5.5الكسور.
6.6الكسور العشرية.
7.7النسب – النسبة المئوية
والتناسب.
8.8األعداد الصحيحة.
9.9األعداد النسبية.
1010األسس والجذور واألعداد
الحقيقية.
1111المجموعات.
1212المصفوفات.
1313األعداد المركبة.

1.1األنماط.
2.2الــتــعــابــيــروالــمــعــادالت
والمتباينات.
3.3البرهان الرياضي.
4.4الدوال.
5.5المتتاليات والمتسلسالت.
6.6النسب المثلثية وحساب
المثلثات.
7.7الرياضيات المالية.
8.8حساب التفاضل والتكامل.

1.1الموقع.
2.2الــهــنــدســة اإلحــداثــيــة
والقطوع.
3.3التحويالت الهندسية.
4.4الوقت والمال.
5.5القياس.
6.6األشكال الهندسيـــة ثنائية
وثالثية األبعاد.
7.7الخطوط والزوايا.
8.8المضلعات.
9.9الدوائر.
1010شبـــــكات المجسمــات
والمساحـــات السطحية
والحجوم.
1111الــتــشــابــة والــتــطــابــق،
الــمــثــلــثــات الــقــائــمــة
وحساب المثلثات.
1212النظريــات والبراهيــن
الهندسية.
1313المتجهات.
1414الهندسة الفضائية.

( )4تحليل البيانات
واالحتماالت
1.1الفرز والتصنيف.
2.2الــتــمــثــيــات الــبــيــانــيــة
واإلحصائية.
3.3االحتماالت.
4.4مبدأ العد.

مستويات نواتج التعلم:
تم تقسيم مستويات نواتج التعلم
وفــق مستويات العمق المعرفي
لويب ،وتم دمج المستويين ()4 ،3
لـدى ويــب لتصبـــح  3مستــويات
( )3 ،2 ،1بهدف التسهيل على
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المعلمين ،ويقع تقري ًبا  30%من المهارة المطلوب ،ومن ثم القيام
النواتج في المستوى األول 50% ،في باإلجراءات المؤدية لتطوير تعلم
المستوى الثاني و 20%في المستوى الطالب.
الثالث ،وتساعد مستويات نواتج
التعلم المعلمين في تحديد مستوى

األفعال املستخدمة وفق مستويات العمق املعريف لويب:
المستوى

اسم المستوى

تعريف المستوى

أمثلة للمهارات

1

التذكر

تذكر حقيقة أو معلومة أو
إجراء

رتب ،كرر ،تذكر ،اسرد ،س ّمع،
احسب ،اذكر ،أخبر ،عرف،
ارسم ،حدد ،احفظ.

2

المهارات/المفاهيم

استخدام معلومات أو معارف
مفاهيمية ،خطوتين أو أكثر،
...إلخ.

شكل بيان ًّيا ،افصل،
ارسم ً
حدد السبب ،قدر ،قارن،
اربط ،استدل ،صنف ،اجمع،
نظم ،قم ببناء ،عدل ،صور،
ميز.

3

التفكير اإلستراتيجي والموسع

التفكير ووضع خطة أو
سلسلة خطوات واستيعاب
ومعالجة الشروط المتعددة
للمشكلة

راجع ،قدر ،انتقد ،قم
بصياغة ،أقم حجة منطقية،
صمم ،اربط ،ركب ،طبق،
انتقد ،حلل ،برهن استخدام
لحل مشكلة.

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

الناقد ،وحل المشاكل ،والثنائية
اللغوية الوظيفية والهوية الوطنية.
وتستند هذه السمات إلى قيم وطنية
منصوص عليها في وثائق أساسية
مثل رؤية اإلمارات العربية المتحدة
للعام  ،2021ودستور دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ورؤية وزارة التربية
والتعليم ورسالتها وقيمها.
وينبغي لسمات الطالب المتخرج
من النظام التعليمي اإلماراتي توجيه

عملية النمو المتكامل للطالب
اإلماراتيين عن طريق ترسيخ القيم
األخالقية والشخصية واالجتماعية
التي تــؤدي إلــى مجتمع إماراتي
صحي وحيوي.
يستعرض الجدول أدنــاه السمات
التي يُتوقع من الطالب اإلماراتيين
كل من الحلقات
اكتسابها في نهاية ّ
التعليمية األربعة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

15

مواصفات الطالب اإلمارايت وسامت الخريج بنهاية كل مرحلة تعليمية:
السمة

رياض األطفال

ֺ ֺيوظف معرفته العلمية في
طــرح أسئلة حــول محيطه
وبيئته للوصول إلى إجابات
بسيطة عنها.
ֺ ֺيميز بــيــن الــحــروف من
حيث رسمها وموقعها في
الكلمة في اللغتين العربية
واالنجليزية.
ֺ ֺيجيد قــراءة وكتابة بعض
الكلمات والجمل البسيطة
واألرقام.
ֺ ֺيظهر قــدرة على التحدث
والحوار بطالقة بما يتناسب
مع مرحلته العمرية.
ֺ ֺيظهر قـــدرة على معرفة
األعداد (حتى  )20ويوظفها
في حل العمليات الرياضية
البسيطة (الجمع/الطرح)
واألنماط.
ֺ ֺيميز بين األشياء من حيث
لونهــا وشكلــــها وحجمــها،
المعرفة
واالتجاهات ومواقع األشياء.
ֺ ֺيظهر سلوكا يعكس التزاما
بعاداته وتقاليده وانتماءه
تجاه دينه ووطنه.
ֺ ֺيتعرف البيئات في محيطه
(صحراوية ،بحرية ،جبلية).. ،
وبعض خصائصها.

16

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

المرحلةالثانوية

ֺ ֺيظهر قـــدرة عــلــى قــراءة
نصوص متنوعة (ســرديــة،
وصفية ،حوارية ،قصصية،
معلوماتية  )...قراءة صحيحة
مقترنة بالفهم.
ֺ ֺيظهر قـــدرة عــلــى كتابة
نصوص متنوعة كتابة إمالئية
صحيحة.
ֺ ֺيــظــهــر مــعــرفــة بــاألعــداد
والــعــمــلــيــات الحسابية
واألنــمــاط ويمثل البيانات
ويستدل من خاللها على
بعض المفاهيم اإلحصائية.
ֺ ֺيظهر معرفة علمية بتركيب
بعض أجزاء جسمه و النباتات
والــحــيــوانــات مــن حــولــه،
وتركيب سطح األرض وبعض
مكونات الفضاء وأشكال
الطاقة ومصادرها في محيطه
والتفاعالت التي تحدث فيه.
ֺ ֺيظهر فهما بمكونات العقيدة
اإلسالمية األساسية وبعض
مبادئ المعامالت البسيطة،
ويعكس وع ًيا بمفهوم وطنه
ونظام الحكم فيه واالنتماء
إليه ومسؤولياته وواجباته
تجاهه بما يسهم في تشكيل
هويته الوطنية.
ֺ ֺيوظف معرفته العلمية في
المحافظة على صحته ولياقته
وعــاداتــه الغذائية بشكل
سليم.

ֺ ֺيظهر معرفة باألعداد الصحيحة
والنسبية والحقيقية والنسب
المئوية والعمليات عليها وبعض
مفاهيم االحصاء واالحتماالت
والتعابير الجبرية والمعادالت
والمتباينات والدوال والمفاهيم
الهندسية.
ֺ ֺيظهر فهما بتركيب جسم
اإلنــســان ووظــائــف األجــهــزة
واألعــضــاء كما يظهر فهما
باألنظمة البيئية والحيوية
وتــفــاعــاتــهــا ونــشــأة األرض
وتاريخها وبــعــض مكونات
الكون األخــرى والتفاعل بين
المادة والطاقة وصور تحوالتها
ومــصــادرهــا وتركيب المادة
وتغيراتها وتفاعالتها.
ֺ ֺيظهر فهما بــقــواعــد اللغة
العربية وآدابها ويوظف ذلك
في التعبير عن نفسه وقضايا
مجتمعه مستخدما الصور
المختلفة لـــأدب كالقصة
والرواية والشعر وغيرها.
ֺ ֺيراكم معج ًما لغو ًّيا (انجليز ًّيا)
ويــوظــف مفرداته وتراكيبه
المختلفة في إطار صحيح من
قواعد اللغة اإلنجليزية ليعبر
عن نفسه بطرق مختلفة.
ֺ ֺيعكس فه ًما بمكونات الشريعة
اإلسالمية في مجاالتها المختلفة
ويوظف ذلك في حياته اليومية
بما ينعكس علـى سلوكه في
إطار من الوعي بموقع وطنه
الجغرافي وقدراته االقتصادية
وخصائص ومكونات مجتمعه
وتاريخه لتتبلور هويته الوطنية
وانتمائة لدينه ووطنه وأمته.
ֺ ֺيبني منظومة مــن القيم
واالتجاهات والميول والوعي
بالعادات الصحية والغذائية
ويوظف ذلك في المحافظة
عــلــى نــفــســه مــن األمــــراض
المرتبطة بها وكذلك السارية
والمنقولة بطرق مختلفة.

ֺ ֺيظهر فه ًما وإتقانًا للمفاهيم
الجبرية والهندسية والــدوال
المثلثية والتفاضل والتكامل
ويــوظــف مهاراتها فــي حل
مشكالت ذات سياقات مركبة.
ֺ ֺيكامل بين معرفته بالمفاهيم
والقوانين في الفيزياء والكيمياء
وعلوم األرض وعلوم الحياة
في فهم الظواهر واألحــداث
المحيطة به وتفسيرها وإيجاد
حلول لمشكالت مركبة في
حــاالت مختلفة تحدث في
محيطه الواقعي.
ֺ ֺيظهر معرفة بالفنون المختلفة
في اللغة العربية بما يمكنه
من توظيفها في فهم أو إنتاج
صور اإلبداع األدبي المختلفة
من قصة وروايــة وشعر ونثر
وبما يمكنه من فهم العلوم
المختلفة والتعبير عنها بلغته
األم بسهولة واقتدار.
ֺ ֺيــوظــف معجمة وحصيلته
اللغوية (االنــجــلــيــزيــة) في
التعبير عن نفسه وفي الحديث
عن قضايا مجتمعية وبيئية
واقتصادية في إطار من الدقة
اللغوية المستندة إلى قواعد
اللغة بما يعكس فهما عميقا
لتوظيف مهاراتها األربـــع:
الــق ـراءة ،المحادثة ،الكتابة
واالستماع.
ֺ ֺيظهر فه ًما واس ـ ًعــا بتاريخ
وجغرافية وتركيب مجتمع
دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومحيطها العربي والعالمي
أحيانًا بما يمكنه مــن بناء
صورة لنظام عالمي قائم على
التعددية الفكرية واالجتماعية
والسياسية والتاريخية والدينية.

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

رياض األطفال

المهارة

ֺ ֺيستخـدم مهــارات االتصــال
اللفظــي وغيــــر الفظـــي
كاإليمــاءات للتعبيــر عـــن
مشاعره وأفكاره.
ֺ ֺيظهر قدرة على استخدام
األدوات اآلمنة في بناء
وتشكيل وتركيب المجسمات
والنماذج البسيطة في العلوم
والرياضيات.
ֺ ֺيظهر مهارة أولية في التعامل
مع الحاسوب واأللواح الذكية
بصــورة مناسبـــة لمرحلتــه
النمائية.
ֺ ֺيمــارس عــــادات غـــذائية
وصحيـــة سليمـــة تناسب
مرحلته العمرية.

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

المرحلةالثانوية

ֺ ֺيستخدم خبراته المكتسبة
فــــي اللغتيـــن العـــربية
واإلنجليزية لفهم ما يسمع
ويقرأ ويتواصل إيجاب ًّيا مع
محيطه في حياته اليومية.
ֺ ֺيظهر قدرة على توظيف
مهارات وعمليات العلم في
التخطيط إلجراء استقصاءات
علمية بسيطة تمكنه من
القــدرة عــلى حــل بعــض
المشكالت في بيئته ومحيطه
الذي يعيش فيه.
ֺ ֺيظهر قدرة على توظيف
المعلومات
تكنولوجيا
واالتصال في التعبير عن
أفكاره وتبادلها مع اآلخرين
بطريقة آمنة.
ֺ ֺيوظف معرفته الرياضية في
تسهيل حياته اليومية في
المعامالت أو االجراءات التي
يقوم بها وحل المشكالت
ذات الطبيعة الرياضية التي
تواجهه في بيئته أو محيطة
القريب.
ֺ ֺيشارك في المناسبات الوطنية
واألعمال
واالجتماعية
التطوعية ويعكس من خاللها
وع ًيا بهويته الوطنية وعاداته
وتقاليده وتراثه.
ֺ ֺيمارس شعائره الدينية بوعي
واعتدال بعي ًدا عن الغلو
والجهل والتطرف.

ֺ ֺيستخدم الكتابة الوظيفية في
اللغتين العربية واإلنجليزية
في التعبير عن نفسه بصور
مختلفه.
ֺ ֺيوظف تكنولوجيا المعلومات
ومهارات االتصال والتقنيات
الحديثة في الوصول إلى
المعرفة والتكيف مع
متطلبــات الحياة العصرية
وبما يمكنه من القيام بأدوار
في حياته قد يكون لها أث ًرا
في توجيهه نحو تخصصات
تقنية ترتبط بذلك.
ֺ ֺيوظف مهارات البحث
والتفكير الناقد في حل
مشكالت حقيقية تظهر في
بيئته الواقعية مستن ًدا إلى
منهجية البحث العلمي.
ֺ ֺيوظف معرفته الرياضية
في حل المشكالت وفهم
المتغيرات الكمية والتي ُيع َّبر
عنها بجداول أو رسوم بيانية
أو تناسبات طردية أو عكسية
ويفسر ذلك بصورة أولية بما
يساعده على فهم تأثيراتها
في حياته اليومية.
ֺ ֺيتملك قدرة على تطوير أو
بناء النماذج والمجسمات
التي تبسط المفاهيم
والحقائق العلمية المجردة
لتصبح أكثر واقعية وإدرا ًكا
مما يجعلها تقترب من الخبرة
الحسية المباشرة.
ֺ ֺيظهر قدرة على تحديد
موقع دولته جغرافيا بطرق
تقنية أو تقليدية من خالل
التعرف على أشكال الخرائط
المختلفة.

ֺ ֺيوظف مهارات البحث
العلمي والتفكير الناقد وحل
المشكالت واتخاذ القرار في
إيجاد حلول (غير تقليدية)
لمشكالت علمية وعملية في
حدود المعرفة العلمية التي
يمتلكها وبتوظيف وتطبيق
األدوات والمواد والتقنيات
العلمية والمخبرية.
ֺ ֺيوظف الخبرات والمهارات
الرياضية المكتسبة من
المعرفة الرياضية في بناء
تصورات ذهنية لنماذج
وأنماط وحل مشكالت
قائمة على توظيف تقنيات
تكنولوجية بما يسهم في
تكوين بنية ذهنية هندسية
لديه.
ֺ ֺيوظف مهارات اللغة األربع
(العربية أو اإلنجليزية)
في التعبير عن أفكاره أو
مشاركتها مع اآلخرين بدرجة
مقبولة من الطالقة إما لفظ ًّيا
أو كتاب ًّيا من خالل صور آداب
اللغة المختلفة.
ֺ ֺيظهر سلو ًكا قوي ًما يستند
إلى تعاليم الدين الحنيف
والموروث الشعبي من
عادات وتقاليد وتراث بما
يعكس تف ّرد هويته الوطنية
وانتماءه لوطنه وبذل كل
جهد لخدمته.
ֺ ֺيوظف مصادر المعرفة
الرقمية والورقية في إنجاز
دراسات وبحوث إنسانية
واجتماعية لمشكالت ترتبط
ببيئته ومجتمعه المحلي
وتناول بعض القضايا البيـئية
العالمية.
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تابع/مواصفات الطالب اإلمارايت وسامت الخريج بنهاية كل مرحلة تعليمية:
السمة

رياض األطفال

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

ֺ ֺيظهر التنظيم واإلتقان عند
تنفيذه مهام أدائية بسيطة ֺ ֺيلتزم بتنفيذ أدواره ومهامه
ֺ ֺيشارك في تنفيذ مشاريع
ومناسبه لمرحلته النمائية التي يكلف بها في إطارها
من خالل فرق عمل ذات
الزمني وضمن المنهجية
والعمرية.
مسؤوليات محددة وأدوار
حسا بالمسؤولية البسيطة (األولية) المخطط
ֺ ֺيبدي
ًّ
مميزة بحد أدنى من اإلشراف
االستقاللية واالحترام واالستقاللية تجاه لها.
المباشر.
والمسؤولية البيئة التي يكون متواج ًدا ֺ ֺينفذ مشاريع علمية تعليمية
ֺ ֺيظهر وع ًيا بقدراته ومهاراته
تحت إشراف مباشر ويتوصل
فيها.
بما يمكنه من اتخاذ قرارات
ֺ ֺيفهم االجراءات الروتينية إلى نتاج ذا مالمح محددة
في رسم المالمح األولية
ويعــدل سلوكــه تب ًعــا لهـا ضمن الشروط المتفق عليها
لمستقبله المهني والعلمي.
ويصبــح واع ًيـــا بالعــواقب مسب ًقا.
الناتجة عن سلوكه.

ֺ ֺيظهر قدرة على التفاعل
بسهولة مع البالغين ويك ّون
عالقات اجتماعية ايجابية مع
أقرانه.
ֺ ֺيتعرف األسرة ومكوناتها
التفاعل مع وعالقته بها وأهمية االنتماء
بيئة العمل إليها.
ֺ ֺيظهر ً
ميل للعمل أو اللعب
في مجموعات منظمة
صغيرة في سياق تعليمي أو
رياضي في األركان التعليمية
أو ملعب المدرسة.
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ֺ ֺيظهــر وع ًيــا بمسؤوليــاته
وأدواره وأدوار اآلخرين عند
المشاركة في أي فريق عمل
ويبدي احترا ًما والتزا ًما بذلك
حتى إنجاز المهمة.
ֺ ֺيظهر وع ًيا بحدود معرفته
العلمية والرياضية والدينية
والصحية ويتصرف في إطار
ذلك بما يحقق سلو ًكا منظ ًما
قائ ًما على الوعي بمكوناته
الشخصية.

ֺ ֺيعمل من خالل فرق العمل
أو بصورة مستقلة على حل
مشكالت ذات عالقة ببيئته
الواقعية موظ ًفا ما يمتلكه
من معارف ومهارات وسمات
شخصية.
ֺ ֺيشارك في تنفيذ الرحالت
العلمية وإجراء الدراسات
المسحية البسيطة حول
بعض القضايا البيــئية من
خالل المشاركة في فرق
العمل المتخصصة في إطار
علمي واجتماعي محدد.

المرحلةالثانوية
ֺ ֺيكامل بين معرفته العلمية
والتقنية والرياضية والهندسية
في إنجاز عمليات وإجراءات
ترتبط بسياقات تعليمية
مختلفة تظهر على شكل
نتاجات تقنية أو تكنولوجية
بسيطة.
ֺ ֺيظهر قدرة في التأثير على
اآلخرين من خالل السمات
الشخصية والقيادية التي
يعكسها أثناء مشاركته في
فرق العمل والمجموعات
المتعاونــه عنـــد إنجـــاز
المشـــاريـــع والبـحــــوث
والدراسات الجماعية.
ֺ ֺيعبر عن ذاته بصورة مستقلة
من خالل طرح أفكاره عن
طموحاته ومستقبله المهني
والعلمي.
ֺ ֺيظهر قدرة على إنجاز
مشروع علمي بشكل مستقل
وبالحد األدنى من اإلشراف
من اآلخرين.
ֺ ֺيظهر قدرة على التعبير
عن آراءه وأفكاره بطريقة
مستقلة بعيدة عن التحيز
لعرق او جنس أو دين
متســلحــــا بالموضوعيــــة
ً
ومستن ًدا إلى القيم والمثل
التي يؤمن بها.

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

رياض األطفال

الحلقة األولى

تطوير
الذات

ֺ ֺيوظف القصص المصورة
الكترون ًّيا أو ورق ًّيا ويكتسب
معارف وميول علمية من
خاللها تحت إشراف مباشر.
ֺ ֺيتدب على استخدام العداد
اليدوي أو اإللكتروني إلجراء
عمليتي الجمع والطرح ضمن
العدد .10

ֺ ֺيوظف المعجم اللغوي
المكتسب في الكتابة
الوظيفية (رسالة ،بطاقة
دعوة ،تهنــئة ،)...،وفي
بدايات الكتابة اإلبداعية
(كتابة نصوص قصصية
مختصرة واقعية أو خيالية).
ֺ ֺيوظف مهارة البحث للحصول
على المعلومات الموثوق
بها من مصادرها المطبوعة
والرقمية المتنوعة.

الحلقة الثانية

المرحلةالثانوية

ֺ ֺيعكس سمات قيادية
تبرز االستقاللية في حل
ֺ ֺينخرط في برامج وأنشطة
المشكالت البسيطة واتخاذ
ومشاريع في مؤسسات
القرارات ذات العالقة بحياته
تدريبية وتعليمية تمكنه من
ومستقبله العملي والعلمي.
صقل مهاراته األدائية والتقنية
ֺ ֺيشارك في المعسكرات
ليصار إلى توظيفها بصورة
والندوات التي تقود إلى
منتجة في حياته اليومية.
تمكينه من بعض السمات
ֺ ֺيشارك في برامج تدريبية
الشخصية والسلوكية التي
ومعسكرات تعليمية إلعداده
ً
مستقبل على بروز
تنعكس
وتأهيله للمشاركة في
االستقاللية في تقديم رأيه
والمنافسات
المسابقات
عند تناول بعض القضايا
الوطنية واإلقليمية والدولية.
واألفكار وبحد أدنى من
التوجيه واإلشراف.
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إضافة إلى المجاالت التي تشملها الحلقات والمراحل الصفية ،توجد ثماني ممارسات للطالب (التي تبنتها المعايير
األساسية المشتركة) والتي يحتاج جميع الطالب إلى اكتسابها من خالل تعلمهم لمادة الرياضيات ،ويشترك فيها جميع
الطالب لكن تختلف مستوياتها من صف آلخر:
م

الممارسة
الرياضية

1

فهم المسائل
وحلها

2

3

4

سمات الطالب
ֺ ֺيشرح معنى المسألة ،ويعيد صياغتها بكلماته الخاصة.
ֺ ֺيحلل المعلومات المعطاة؛ ليطور إستراتيجيات ممكنة لحل المسألة.
ֺ ֺيحدد وينفذ اإلستراتيجيات المناسبة لحل المسألة.
ֺ ֺيق ّيم التقدم نحو الحل؛ ويقوم بإجراء المراجعات إن لزم األمر.
ֺ ֺيتحقق من اإلجابات مستخد ًما أسلو ًبا مختل ًفا.

ֺ ֺيفهم معنى الكميات وعالقاتها في حاالت المسائل.
المنطق المجرد ֺ ֺيستخدم تمثيالت وأساليب متنوعة في حل المسائل.
ֺ ֺيعرف كيف يستخدم الخصائص المختلفة للعمليات واألشياء بمرونة.
والكمي
ֺ ֺيغير وجهات النظر(اإلقناع) ،ويولد البدائل ،ويأخذ الخيارات المختلفة بعين االعتبار.
ֺ ֺيفهم ما تعلمه ساب ًقا في بناء الحجج ويستخدمه.
ֺ ֺيعتاد على سؤال "كيف" ،ويبحث عن اإلجابة عن سؤاله.
يبني استنتاجات ֺ ֺيطرح السؤال والجواب.
قابلة للتطبيق ֺ ֺيطور إستراتيجيات لطرح األسئلة بهدف توليد المعلومات.
وينتقد حجج ֺ ֺيسعى لفهم األساليب البديلة المقترحة من قبل اآلخرين ،ويتبنى أساليب أفضل نتيجة لذلك.
ֺ ֺيبرر استنتاجاته ويربطها بغيرها ،ويرد على حجج اآلخرين.
أخرى
ֺ ֺيقارن فاعلية حجتين مقبولتين ،ويميز بين المنطق الصحيح أو الحجة الصحيحة وبين الخطأ منها ،وفي حال وجود
خطأ في الحجة يشرح الخطأ.
النمذجة
باستخدام
الرياضيات

ֺ ֺيطبق الرياضيات في حل المشكالت اليومية التي تطرأ في الحياة والمجتمع ومكان العمل.
ֺ ֺيقدم االفتراضات والتقديرات التقريبية ليبسط الحالة ،مدر ًكا بأن هذه العملية قد تحتاج إلى المراجعة فيما بعد.
ֺ ֺيحدد أهمية الكميات في الحاالت العملية ويخطط عالقاتها مستخد ًما أدوات التخطيط كالرسوم التوضيحية،
والجداول ثنائية االتجاه ،والرسوم البيانية ،والمخططات االنسيابية والصيغ.
ֺ ֺيحلل العالقات الرياضية ليتوصل إلى االستنتاجات.

5

يستخدم األدوات ֺ ֺيستخدم األدوات أثناء حل المسائل الرياضية بهدف تعميق فهمه للمفاهيم (مثال :القلم والورقة ،النماذج الفيزيائية،
أجهزة القياس والبناء الهندسي ،ورق الرسم البياني ،اآلالت الحاسبة ،أنظمة الجبر والهنسة القائمة على الحاسوب).
المالئمة بطريقة
ֺ ֺيتخذ قرارات سليمة حول متى تكون كل من هذه األدوات مفيدة ،ويدرك الفكرة التي يمكن الخروج بها ومحدداتها.
إستراتيجية
ويكتشف األخطاء المحتملة من خالل استخدام التقديرات وغيرها من المعارف الرياضية بشكل إستراتيجي.

6

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

7

يبحث عن البنية ֺ ֺيبحث عن ،ويطور ويعمم ويصف ً
نمطا ما شفو ًّيا ورمز ًّيا وبيان ًّيا وكتاب ًّيا.
ويستخدمها ֺ ֺيطبق الخصائص ويناقشها.

8

يبحث عن
االنتظام في ֺ ֺيبحث عن االختصارات الرياضية السليمة.
المنطق المكرر ֺ ֺيستخدم التطبيقات المكررة ليعمم الخصائص.
ويعبر عنه
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نظ ًرا للحاجة إلى بناء المهارات
األساسية للطالب التي تمكنه من
حــل المشكالت خــال المناهج
الدراسية أو مواجهتها خالل الحياة
بمستوى يمكنه من اتخاذ القرار
وبناء المشاريع المستقبلية .تم

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

معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثاين يكون الطالب قاد ًرا عىل أن:
k
م

المهارات

1

يطبق مهارة المقارنة

1

2

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

3

4

5

6

7

8

أمثلة
موزة:

		

خولة:

					
من تستطيع شراء علبة األلوان ،موزه أم خولة؟

 15درهم

يتم إعطاء الطالب محسوسات أو صو ًرا ألشياء أو أشخاص و ُيطلب إليه ترتيبها من األقصر إلى األطول أو بالعكس.

ً
أطفال يلعبون وأشياء مختلفة (سرير – طاولة – كرسي – كرة – دمية –
تُعرض للطالب صورة لغرفة تحوي
مقلمة – وغيرها) و ُيطرح على الطالب السؤال التالي :ما األشياء الموجودة في الغرفة التي تعتبر أثقل منك؟
ُيطلب إلى الطالب م ّد كفه من اإلبهام حتى الخنصر إلى أقصاه (شبر) ثم ُيطلب إليه قياس بعض األطوال كطول
				
حائط الصف وغيره بأشباره والمقارنة بين هذه األطوال.
ُيطلب إلى الطالب وصف اتجاه حركة شىء ما مثل النملة المرسومة (إلى :اليمين – اليسار – األعلى – األسفل).

2

يصف مواقع حركة األشياء
ُيطلب إلى الطالب وصف موقع شيء ما مثل الشكل الموضح (فوق – تحت – بجانب – خلف – أمام).
واتجاهها
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثاين يكون الطالب قاد ًرا عىل أن:
م

3

المهارات

أمثلة
ً
أشكال هندسية أو مجسمات أو صو ًرا أو محسوسات و ُيطلب إليه تصنيفها في
ُيعطى الطالب قط ًعا تمثل
مجموعات.

ُيطبق مهارة التصنيف
ويصنف ويركب ويجزئ
األشكال ثنائية وثالثية ما الصفة المشتركة بين عناصر كل مجموعة؟
يترك للطالب حرية اختيار الصفة (اللون – الحجم – عدد األضالع).
األبعاد
ً
أشكال هندسية أو مجسمات أو صو ًرا أو محسوسات و ُيطلب إليه استخدامها في
ُيعطى الطالب قط ًعا تمثل
تصميم أشكال ومجسمات جديده.

4

يصف ويكمل ويكون
ً
أنماطا من الصور
واألشكال واألشياء
المحسوسة

5

يطبق إستراتيجية ع ّد
األشياء

6

يجمع البيانات ويفرزها
ويصنفها وينظمها

ُيعطى الطالب مجموعة من الصور والملصقات أو المحسوسات و ُيطلب إليه تكوين نمط ( ُيترك للطالب حرية
االختيار).
(تعمد أن تختار أشياء ملفتة ومن محيط اهتمام الطالب).
تخيل أن لديك  3سيارات

حصلت على  4سيارات أخرى

كم سيارة لديك اآلن؟

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

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

(هنا يمكن للطالب أن يع ّد  ،3 ،2 ،1أو يتخيل أو يستخدم أصابعه أو أشياء محسوسة أخرى أو يرسم أو يكتب
 ،8=2+2+2+2أو يكتب مباشرة  8=2×4فيكون قد تجاوز التوقعات).
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ُيعطى الطالب مجموعة بطاقات غير مرتبة تحمل صو ًرا لحيوانات حديقة.
ُيطلب إليه إعادة ترتيبها بحيث يستطيع الناظر إليها معرفة عدد الحيوانات من كل نوع في هذه الحديقة.
ما الحيوان األكثر عد ًدا؟ ما الحيوان األقل عد ًدا؟ ما العدد الكلي للحيوانات في الحديقة؟
الطلبة يستطيعون فرز البطاقات وتصنيفها وترتيبها في صفوف كما يلي ،ثم المقارنة.

معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قاد ًرا عىل
أن:

k

1

2

3

4

م

المهارات

1

يطبق مهارة المقارنة،
ويوجد قياس األطوال
والسعة والكتلة والوزن
ألقرب عدد كلي
مستخد ًما الوحدات
المعيارية ،ويتخذ
قرا ًرا بناء على إيجاد
المساحات

2

يطبق الحساب الذهني
وإستراتيجيات جمع كم نجمة في كل صف؟ كم ص ًفا في الشكل؟ ما العدد الكلي للنجوم؟
بسيطة لضم وتجزئة سيتوصل الطالب إلى مجموع عدد النجوم من خالل الجمع المتكرر كالتالي:
وفصل الكميات وإكمال ( )10=5+5وبالتالي ( )40=10+10+10+10أو من خالل حقائق الضرب.)5x8=40( :
األنماط

5

6

7

8

أمثلة
يتم إعطاء الطالب  3علب ذات أوزان مختلفة ويوفر له ميزان ذو الكفتين ،وميزان مطبخ (يترك له حرية
التجريب) ويطلب إليه تحديد العلبة األثقل.
A

B

C

يتم إعطاء الطالب قنينة ماء وثالثة أكواب فارغة مختلفة الشكل ولكن متساوية في السعة.
ُيطلب إليه استخدام الماء لتحديد أي األكواب سعته أكثر.
(سيكتشف الطالب أن األكواب لها السعة نفسها رغم اختالف أشكالها).
يتم إعطاء الطالب أدوات قياس مختلفة (مسطرة – شريط متري...إلخ) و ُيطلب إليه قياس أطوال أشياء متنوعة
من محيطه بعضها على استقامة واحدة ،وأخرى يحتاج إلى مدها جي ًدا قبل قياسها.
تكلفة زراعة متر مربع من العشب  15درهم.
إذا كان لدى خليفة  8000درهم .هل يكفيه هذا المبلغ لتغطية حديقته الممثلة بالشكل المرسوم؟
30m
20m

تخيل أن لديك  46قطعة حلوى أكلت منهن  8قطع .كم سيتبقى لديك من قطع الحلوى؟
سيصل الطالب إلى الحل ( 38قطعة) ذهن ًيا:
الطريقة  46 :1محذوف منها  6هو  40ثم حذف  2فيصبح الناتج .38
الطريقة  )36=46-10( :2وبالتالي (.)36=46-8
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تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قاد ًرا عىل أن:
م

2

أمثلة

المهارات

الشكل يمثل  3أجزاء من سور حديقة يراد بناؤه.
تابع/يطبق الحساب كم العدد الكلي لقطع الخشب المستخدمة في بناء  7أجزاء من السور؟
الذهني وإستراتيجيات يمكن للطالب اتباع إحدى الطرائق التالية:
جمع بسيطة لضم وتجزئة الطريقة  :1تكوين جدول أو نمط عددي يبدأه بـ  5وإكماله بإضافة  4في كل مرة.
وفصل الكميات وإكمال الطريقة  :2استخدام إستراتيجية الضرب ()5+4x6=29أو (.)1+4x7=29
األنماط
إذا أرادت النملة التحرك من  Aإلى  .Dبكم طريقة يمكنها ذلك؟

D
C
B

3

يصنف مع التبرير
األشكال والبيانات
واالحتماالت من خالل
فئات أو فترات تتوقف القيم التالية تمثل الوقت بالثانية والذي يستغرقه طلبة أحد الصفوف لقطع  100mجر ًيا:
على سماتهم
17 15 19 16 17 16 17 15 20 15 14 16 15

A

19 15 17 15 16 23 15 16

صمم رس ًما بيان ًيا يوضح سرعة طلبة هذا الصف في الجري.
(يمكن للطالب اختيار الطريقة المناسبة ،ويبرر اختياره ويعبرعن استنتاجاته).
الشكل يمثل صينية يراد استكمال تغطيتها بوحدات من الحلوى.
بناء على عدد القطع الموضح في الشكل ،ق ّدر العدد الكلي الالزم لتغطية الصينية.

4
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يق ّدر الكميات والنواتج أعط الطالب :قنينة بها سائل سعتها  100mlوملعقة أو وعاء صغير (سعته .)5ml
وقم بطرح المسألة التالية:
مريم مريضة وتحتاج إلى أخذ الدواء الذي في القنينة بمعدل ملعقة واحدة ثالث مرات يوم ًيا ،ق ّدر ثم أجر
القياس إليجاد التالي:
ما عدد األيام التي يمكن فيها لمريم استهالك  100mlمن الدواء؟
كم  mlمن الدواء يجب أن يكون في القنينة إذا كانت مريم ستأخذ الدواء لمدة عشرة أيام؟

تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الخامس يكون الطالب قاد ًرا عىل أن:
م

المهارات

أمثلة
تم البدء بتغطية الشكل بمربعات متساوية.
ما عدد المربعات التي نحتاجها لتغطية الشكل بأكمله؟

5

يتخيل ويمثل ويترجم تُعرض على الطالب بيانات حول الفاكهة المفضلة لدى طلبة مرحلة صفه (مانجو – موز – تفاح – فراولة) في
صورتين األولى تمثيل بياني باألعمدة ،واألخرى تمثيل بياني بالدائرة (بحيث يتمكن الطالب من خاللهما اإلجابة
األفكار والمواقع
واالتجاهات وفئات عن األسئلة التالية).
األسئلة:
البيانات
ֺ ֺكم نسبة الطلبة الذين يفضلون فاكهة المانجو؟
ֺ ֺأي تمثيل استخدمته للوصول إلى هذه المعلومة؟ لمإذا؟
ֺ ֺما الفاكهة التي يمثل الطلبة التي يفضلونها ضعف الطلبة الذين يفضلون الفراولة؟
ֺ ֺأي تمثيل استخدمته للوصول إلى هذه المعلومة؟ لمإذا؟
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معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثامن يكون الطالب قاد ًرا عىل
أن:
م

المهارات

1

يقيس الوقت وخواص
األشياء مستخد ًما
الوحدات المعيارية
المناسبة ،ويحسب
المساحات والحجوم
لألشكال والمجسمات
المختلفة

k

1

2

3

6

5

4

7

8

أمثلة
يتم توفير األدوات التالية (صنبور الماء – ساعة – مخبار مدرج) ُيترك الصنبور جاري التنقيط ،و ُيطلب إلى
الطالب تسجيل الوقت وكمية الماء المتك ّون في المخبار ثم تسجيل المالحظات واالستنتاجات.
(يمكن استبدال صنبور الماء بالماء المتجمع في مخبار في يوم ماطر لقياس كمية المطر).
الوقت (د) كمية الماء ()ml
1
2
3
4

ما المساحة التقريبية للمنطقة المزروعة بالزهور في الشكل المرسوم؟

14dm

4dm
6dm

1dm

يستخدم الطالب أدوات لقياس األطوال إليجاد أطوال من محيطهم كأبعاد ملعب كرة الطائرة ومساحته ،وحجوم
مجسمات من محيطهم عمل ًّيا.
لديك كمية من الرمل حجمها .60cm3أي األوعية التالية أنسب لتخزين كمية الرمل؟ ب ّرر إجابتك.
4cm

4cm
4cm

4cm

4cm

4cm
4cm

وقعت من ملف محمد أوراق تحوي تصاميم لمجسمين من المكعبات فاختلطت األوراق.هل يمكنك مساعدة
محمد في إعادة تصنيف كل مجسم مع ثالث من مخططات المناظير الخاصة به؟

2
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يتخيل ويمثل ويترجم
بطرائق مختلفة األنماط
مجسم ( )1مجسم ()2
المخطط (ب)
المخطط (س)
الجبرية وشبكات
المجسمات ومنظورها
والمواقع واالتجاهات
مستخد ًما المستوى (من األفضل أن يكون هناك أكثر من مجسمين).
اإلحداثي والتحويالت يتم عرض تمثيل بياني أو أكثر (تمثيل باألعمدة – األعمدة المزدوجة  -مخطط انتشار...الخ) وطرح أسئلة تسبر
وفئات البيانات
مدى قدرة الطالب على التخيل والمقارنة والتحليل وترجمة التمثيل والوصول إلى استنتاجات وقرارات هامة.

تابع/معايري الرياضيات/التفكري وحل املشكالت:
عند نهاية الصف الثامن يكون الطالب قاد ًرا عىل أن:
م

المهارات

أمثلة

ً
تحويل
يستخدم
هندس ًيا أو أكثر لتقسيم
المجموعات واألشكال لديك  80قطعة حلوى للتزيين.تريد توزيعها بعدالة على سطح الكيكة.
وتحويل وتكوين بعض كم سيكون نصيب كل من الجزئين ( )Kو( )Fمن قطع التزيين؟
األنماط
في النمط السابق كيف سيبدو الشكل السابع والعشرون؟

3

K

F

4

5

يصنف األعداد واألشكال هل المجسمات التالية جميعها تنتمي العائلة (المجموعة) نفسها؟ وضح لمإذا.
والمجسمات واالحتماالت
والبيانات في فئات أو
فترات معتم ًدا على
يختار الطالب قضية هامة من وجهة نظره أو ُيطرح موضو ًعا (الثقافة الصحية – اإلفطار الصحي...وغيره) ويقوم
صفات مشتركة مناسبة
بناء عليه بالتحقيق وجمع البيانات وتمثيلها وبناء االستنتاجات واتخاذ القرارات من خالل هذا التمثيل.
ومبررة التخاذ القرار
زجاجة بها  6.5Lمن اللبن .استهلكنا في اليوم األول  2.84Lوفي اليوم الثاني  2.97Lفكم تبقى من اللبن لليوم
الثالث ؟
يطبق بمرونة ذهنية
يمكن للطالب أن يتبع طريقة ذهنية مرنة كالتالي:
المضاعفات والعمليات
 2.84+2.97مجموع ما استهلك.
مستخد ًما أكثر من عملية
=( 2.80+3.01تضاف  4من األجزاء من عشرة إلى الكسر العشري من العدد الثاني).
على األعداد الكلية
=5.81=2.00+3.81
والصحيحة والكسور
0.69=6.50-5.81
والكسور العشرية
وهناك طرائق أخرى:
يمكن للطالب استخدام خط أعداد غير مرقم يسجل خطوات الحل الذهني عليه ليسهل العمليات.

6

يوجد العالقات في
األنماط مع التبرير
وإعادة تمثيلها مستخد ًما
القواعد المباشرة
والجداول والرسومات
البيانية

استخدمت أعواد الثقاب لصنع نمط األسماك الموضح ،كم عدد األسماك التي تستطيع تكوينها وفق النمط
السابق باستخدام  110من أعواد الثقاب؟
يمكن للطالب:
تكوين جدول يضم عدد األسماك وعدد أعواد الثقاب المقابلة لها.
استنتاج قاعدة:
رسم العالقة بين أعواد الثقاب وعدد األسماك ثم توقع عدد األسماك المقابلة لـ  110عود من الثقاب.
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املجاالت
األعداد والعمليات

األمناط والجرب والدوال

الهندسة والقياس

تحليل البيانات واالحتامالت

العد

األمناط

املوقع

الفرز والتصنيف

الجمع والطرح

التعابري واملعادالت
واملتباينات

الهندسة اإلحداثية

التمثيالت البيانية
واالحصائية

الرضب والقسمة

الربهان الريايض

التحويالت الهندسية

االحتامالت

الكسور

الدوال

الوقت واملال

مبدأ العد

الكسور العرشية

املتتاليات واملتسلسالت

القياس

النسبة والتناسب والنسبة
املئوية

النسب املثلثية وحساب
املثلثات

األشكال الهندسية ثنائية
وثالثية األبعاد

األعداد الصحيحة

الرياضيات املالية

الخطوط والزوايا

األعداد النسبية

التفاضل والتكامل

املضلعات

األسس والجذور واألعداد
الحقيقية
املصفوفات
األعداد املركبة

الدوائر
شبكات املجسامت واملساحات
السطحية والحجوم

التشابه والتطابق ،املثلثات
القامئة وحساب املثلثات
النظريات والرباهني
املتجهات
الهندسة الفضائية

28

املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال األعداد والعمليات:
المجاالت

روضة أولى

روضة ثانية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

العاشر المتقدم

الحادي عشر

الحادي عشر المتقدم

الثاني عشر

القيمة المكانية
الجمع والطرح

الثاني عشر المتقدم

العد

األسس والجذور واألعداد
الحقيقية

األعداد والعمليات

الضرب والقسمة
الكسور
الكسور العشرية
النسبة والتناسب والنسبة
المئوية
األعداد الصحيحة
األعداد النسبية
األسس والجذور واألعداد
الحقيقية
المجموعات

املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال األمناط والجرب والدوال:

المصفوفات
األعداد المركبة

المجاالت

روضة أولى

روضة ثانية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

العاشر المتقدم

الحادي عشر

الحادي عشر المتقدم

الثاني عشر

الثاني عشر المتقدم

األنماط
التعابير والمعادالت والمتباينات

الدوال

األنماط والجبر والدوال

البرهان الرياضي
الدوال
المتتاليات والمتسلسالت
حساب المثلثات
الرياضيات المالية
التفاضل والتكامل
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املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال الهندسة والقياس:
المجاالت

روضة أولى

روضة ثانية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

العاشر المتقدم

الحادي عشر

الهندسة اإلحداثية
والقطوع

التحويالت الهندسية

التحويالت الهندسية
الخطوط والزوايا

الخطوط والزوايا

المضلعات

الهندسة والقياس

المضلعات

الدوائر
الدوائر

شبكات المجسمات
والمساحات السطحية
والحجوم

شبكات المجسمات
والمساحات السطحية
والحجوم

شبكات المجسمات
والمساحات السطحية
والحجوم

النظريات والبراهين

الهندسية

النظريات
والبراهين
الهندسية

المتجهات

الهندسة الفضائية

الحادي عشر المتقدم

الوقت والمال
القياس
األشكال الهندسية ثنائية وثالثية األبعاد

التشابه والتطابق ،المثلثات القائمة
وحساب المثلثات
النظريات والبراهين الهندسية

الثاني عشر
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الهندسة اإلحداثية والقطوع

الثاني عشر المتقدم

الموقع

املحإذاة األفقية للمحاور عرب الصفوف ملجال تحليل البيانات واالحتامالت:
المجاالت

روضة أولى

روضة ثانية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

العاشر المتقدم

الحادي عشر

الحادي عشر المتقدم

الثاني عشر

الثاني عشر المتقدم

تحليل البيانات
واالحتماالت

الفرز والتصنيف
التمثيالت البيانية واإلحصاءات

التمثيالت البيانية واإلحصاءات

االحتماالت

االحتماالت

مبدأ العد

جدول يوضح عدد ونسبة نواتج التعلم يف الصفوف والحلقات حسب املستويات خالل مراحل التعليم النظامي:
أعداد نواتج التعلم حسب المستويات
حسب الصف والحلقة
روضة أولى
روضة ثانية
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
الحلقة األولى
السادس
السابع
الثامن
التاسع
الحلقة الثانية
العاشر
العاشر المتقدم
الحادي عشر
الحادي عشر المتقدم
الثاني عشر
الثاني عشر المتقدم
التعليم الثانوي
اإلجمالي

النسب المئوية لنواتج التعلم حسب
المستويات

1

2

3

المجموع

1

2

3

14

2

1

17

82%

12%

6%

18

7

5

30

60%

23%

17%

19

22

6

47

40%

47%

13%

12

19

11

42

29%

45%

26%

18

35

15

68

27%

51%

22%

13

46

12

71

18%

65%

17%

6

37

11

54

11%

69%

20%

100

168

61

329

30%

51%

19%

21

51

10

82

26%

62%

12%

16

42

23

81

20%

52%

28%

11

59

10

80

14%

74%

12%

13

39

13

65

20%

60%

20%

61

191

56

308

20%

62%

18%

32

66

18

116

28%

57%

15%

32

74

21

127

25%

58%

17%

21

39

15

75

28%

52%

20%

23

61

22

106

22%

57%

21%

10

38

2

50

20%

76%

4%

15

61

7

83

18%

73%

9%

133

339

85

557

24%

61%

15%

294

698

202

1194

25%

58%

17%

31

3
%17

1
%25

51%

30%

2
%58

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات لجميع الصفوف
19%

1
2

3

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة األوىل

62%

20%
18%

1

2

3

61%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة الثانية
24%

15%

1

2

3

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

أعداد نواتج التعلم حسب المجاالت

حسب الصف والحلقة

األعداد والعمليات

األنماط والجبر والدوال

الهندسة والقياس

تحليل البيانات
واالحتماالت

المجموع

األعداد والعمليات

األنماط والجبر والدوال

الهندسة والقياس

تحليل البيانات
واالحتماالت

روضة أولى

5

3

8

1

17

29%

18%

47%

6%

روضة ثانية

15

3

11

1

30

50%

10%

37%

3%

األول

24

4

17

2

47

51%

9%

36%

4%

الثاني

13

6

20

3

42

31%

14%

48%

7%

الثالث

28

7

31

2

68

41%

10%

46%

3%

الرابع

47

2

20

2

71

66%

3%

28%

3%

الخامس

30

4

12

8

54

56%

7%

22%

15%

الحلقة األولى

162

29

119

19

329

49%

9%

36%

6%

السادس

44

13

14

11

82

54%

16%

17%

13%

السابع

23

9

30

19

81

28%

11%

37%

24%

الثامن

15

26

27

12

80

18%

33%

34%

15%

التاسع

12

21

30

2

65

19%

32%

46%

3%

الحلقة الثانية

94

69

101

44

308

31%

22%

33%

14%

العاشر

26

57

27

6

116

23%

49%

23%

5%

العاشر المتقدم

29

61

31

6

127

23%

48%

24%

5%

الحادي عشر

4

37

12

22

75

5%

49%

16%

30%

الحادي عشر المتقدم

9

48

22

27

106

9%

45%

21%

25%

الثاني عشر

0

42

8

0

50

0%

84%

16%

0%

الثاني عشر المتقدم

0

73

10

0

83

0%

88%

12%

0%

التعليم الثانوي

68

318

110

61

557

12%

57%

20%

11%

اإلجمالي

324

416

330

124

1194

27%

35%

28%

10%

33

%10

%27
%28

%35
49%

36%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات لجميع الصفوف
9%

6%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة األوىل

33%
31%

22%
14%

57%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للحلقة الثانية

20%

12%

12%

نسبة نواتج التعلم حسب املستويات للتعليم الثانوي
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جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:
مجال :األعداد والعمليات

العد

2

2

1

القيمة المكانية

3

الجمع والطرح

5

7

9

5

5

4

6

14

7

4

4

الضرب والقسمة
الكسور

1

37

4

35

14

18

5

3

40

5

12

10

6

34

9

11

5

25

الكسور العشرية
النسبة والتناسب
والنسبة المئوية
األعداد الصحيحة
األعداد النسبية
األسس والجذور
واألعداد الحقيقة
المجموعات

13

10

8

9

17

6

4

10

3

3

12

26

4

4

27

4

8

8

المصفوفات

14

16

األعداد المركبة
مجموع النواتج في كل
مرحلة
المجموع الكلي
للنواتج

5

15

24

عدد النواتج

المحور/عدد النواتج
حسب المرحلة

Kg2 Kg1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10A 10

11

11A

12

12A

13

28

47

30

44

23

15

12

30

8

9

4

9

26

29

4

9

30
0

0

324

324
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تابع/جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:
مجال :األنماط والجبر والدوال

األنماط
التعابير والمعادالت والمتباينات
البرهان الرياضي
الدوال
المتتاليات والمتسلسالت
النسب المثلثية وحساب المثلثات
الرياضيات المالية
التفاضل والتكامل
مجموع النواتج في كل مرحلة
المجموع الكلي للنواتج

Kg2 Kg1
3

3

4

4

4

3

عدد النواتج

المحور/عدد النواتج حسب
المرحلة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12A 12 11A 11 10A 10

18

2

3

2

4

3

4

6

7

2

4

Kg2 Kg1

1

2

7

9

6

11

11

6

9

83

11

8

5

5

3

3

16

9

11

18

25

15

9

18

18

8

9

14

16

57 21 26

61

4

13

9

15

26

134
53
34

2

2

37

48

8

8

20

19

39

58

42

73

416

356

مجال :الهندسة والقياس

الموقع
الهندسة اإلحداثية والقطوع
التحويالت الهندسية
الوقت والمال
القياس
األشكال الهندسية ثنائية وثالثية
األبعاد
الخطوط والزوايا
المضلعات
الدوائر
شبكات المجسمات والمساحات
السطحية والحجوم
التشابه والتطابق ،المثلثات
القائمة وحساب المثلثات
النظريات والبراهين الهندسية
المتجهات
الهندسة الفضائية
مجموع النواتج في كل مرحلة
المجموع الكلي للنواتج
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1
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عدد النواتج

المحور/عدد النواتج حسب
المرحلة
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2
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تابع/جدول يوضح عدد نواتج التعلم يف جميع املحاور خالل مراحل التعلم النظامي:
مجال :الهندسة والقياس

الفرز والتصنيف

1

1

2

التمثيالت البيانية واإلحصاءات

4
3

2

2

8

االحتماالت

13 11

8

6

4

6

6

2

مبدأ العد
مجموع النواتج في كل مرحلة
المجموع الكلي للنواتج

1

1

2

عدد النواتج

المحور/عدد النواتج حسب
المرحلة

Kg2 Kg1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10A 10

11

12A 12 11A

3

2

2

8

12 19 11

2

6

6

10

10

79

7

12

31

5

5

10

22

27

0

0

124

124
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املجاالت
األعداد والعمليات

األمناط والجرب والدوال

الهندسة والقياس

تحليل البيانات واالحتامالت

العد

األمناط

املوقع

الفرز والتصنيف

الجمع والطرح

التعابري واملعادالت
واملتباينات

الهندسة اإلحداثية

التمثيالت البيانية
واالحصائية

الرضب والقسمة

الربهان الريايض

التحويالت الهندسية

االحتامالت

الكسور

الدوال

الوقت واملال

مبدأ العد

الكسور العرشية

املتتاليات واملتسلسالت

القياس

النسبة والتناسب والنسبة
املئوية

النسب املثلثية وحساب
املثلثات

األشكال الهندسية ثنائية
وثالثية األبعاد

األعداد الصحيحة

الرياضيات املالية

الخطوط والزوايا

األعداد النسبية

التفاضل والتكامل

املضلعات

األسس والجذور واألعداد
الحقيقية
املصفوفات
األعداد املركبة

الدوائر
شبكات املجسامت واملساحات
السطحية والحجوم

التشابه والتطابق ،املثلثات
القامئة وحساب املثلثات
النظريات والرباهني
املتجهات
الهندسة الفضائية
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مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيستخدم الطالب الكلمات مثل
فوق ،تحت ،أعلى ،أسفل لوصف
مواقع األشياء ،ويقارن بين األشياء
باستخدام الكلمات (أطــول،
ֺֺيع ّد عد ًدا من األشياء لغاية 20
ً
ֺֺيفرز الطالب ويصنف األشياء
أنماطا
ֺֺيميز ويكمل ويكون
أقصر ،أكبر ،أصــغــر )...يميز
ويقرأ ويكتب األعداد حتى ،10
بنا ًء على سمة واحدة مثل اللون،
من الصور واألشكال واألشياء
KG1
ويصنف األشكال (مثلث ،مربع،
يشكل العدد بطرائق مختلفة
الشكل والحجم.
المحسوسة.
مستطيل ،دائرة) ويستخدم هذه
ويربطه بالكميات التي تمثله.
األشكال لتصميم أشكال أخرى،
ويقرأ الوقت بالساعات ،ويسمي
أيام األسبوع.
ֺֺيستخدم الطالب الكلمات
ֺֺيع ّد الطالب لغاية  100وعد ًدا
مثل فوق ،تحت ،أعلى ،أسفل،
من األشياء لغاية .20
قبل ،بعد ،إلــى اليمين ،إلى
ֺֺيقرأ ويكتب ويستخدم الرسم
اليسار لوصف مواقع األشياء،
لتمثيل األعــــداد حــتــى ،20
ً
أنماطا ويقارن بين األشياء باستخدام ֺֺيفرز الطالب ويصنف األشياء
ويستخدم "أكثر" و"أقل" لمقارنة ֺֺيميز ويكمل ويكون
 KG2مجموعتين من األشياء .يميز من الصور واألشكال واألشياء الكلمات (أطــول ،أقصر ،أكبر ،بنا ًء على سمة واحدة أو أكثر
أصغر )...يميز ويصنف األشكال مثل اللون ،الشكل والحجم.
اآلحــاد والعشرات في عدد ما المحسوسة
(مثلث ،مربع ،مستطيل ،دائرة )
بين  10و.20
ويستخدم هذه األشكال لتصميم
ֺֺيضم مجموعة مــن األشــيــاء
أشــكــال أخـــرى ،يــقــرأ الوقت
يصل مجموعها إلى  10ويفصل
بالساعات ويسمي أيام األسبوع.
مجموعة من األشياء حتى .10
ֺֺيع ّد عد ًدا من األشياء لغاية 100

1

ويقرأ ويكتب ويقارن األعداد
ֺֺيصف مــواقــع واتــجــاه حركة
حتى  100ويميز مكانتي اآلحاد
األشياء ،ويقرأ ويكتب الوقت
والــعــشـرات ،ويفسر عمليتي
بنصف الساعة ،ويعرف أيام
الــجــمــع والـــطـــرح ،ويــوظــف
ֺֺيميز ويكمل ويكون ويصف
األسبوع ،ويقدر ويقيس ويقارن ֺֺيفرز ويصنف األشياءويجمع
العالقة بين حقائقهما ،ويجمع
ً
أنماطا من الصور واألشكال
بين األطوال باستخدام الوحدات البيانات وينظمها.
ويطرح عددين ضمن العدد 18
واألعداد واألشياء المحسوسة.
غير القياسية ،ويسمي ويصنف
مستخد ًما إستراتيجيات متنوعة
ويركب ويجزئ األشكال ثنائية
ويجمع ويطرح عددين دون
وثالثية األبعاد.
إعــادة التجميع ،ويحل مسائل
حياتية بسيطة تتضمن الجمع
والطرح.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيقرأ ويكتب ويقارن األعــداد
ֺֺيقرأ ويكتب الوقت بربع الساعة
حتى  1000مستخد ًما القيمة
ويميز فئات النقود ،ويعد النقود
ֺֺيميز ويكمل ويكون ويصف
المكانية.
حتى  ،1000ويــقــدر ويقيس
ֺֺيجمع ويطرح أعـــدا ًدا مكونة أنــمـ ً
ֺֺيقرأ ويجمع وينظم بيانات
ـاطــا هندسية وعــدديــة
ويقارن بين األطوال باستخدام
بمصورات على شكل أعمدة
 2من رقمين أو ثالثة أرقام مع أو باستخدام لوحة المئة ويفهم
الوحدات القياسية المناسبة،
دون إعادة تجميع ويحل مسائل المساواة ،ويحل ً
وجداول ويفسرها.
جمل عددية
ويفهم التماثل للصور وعناصر
حياتية تتضمن الجمع والطرح .بسيطة.
األشكال ثنائية األبعاد ويسمي
ֺֺيدرك مفهوم الكسر كجزء من
ويميز األشكال ثالثية األبعاد.
الكل ويكتب رمزه.

ֺֺيعين موقع نقطة في الربع
ֺֺيقرا ويكتب ويقارن األعــداد
األول من المستوى اإلحداثي،
حتى  10000ويقربها مستخد ًما
ويقرأ ويكتب الوقت بالدقائق،
القيمة المكانية.
ويحسب المدة الزمنية ويحدد
ֺֺيجمع ويطرح أعدا ًدا من أربعة
العالقة بين الفترات الزمنية
أرقام على األكثر ويحل مسائل
المختلفة ،ويجري حسابات
حياتية تتضمن الجمع والطرح.
مالية حتى  10000ويستخدم
ֺֺيدرك مفهوم الضرب والقسمة
وحــدات قياس مناسبة لتقدير
ورمزيهما والــعــاقــة بينهما
ֺֺيكمل ويكون ويجد قاعدة لنمط وقياس الطول والكتلة والسعةֺֺ ،يقرأ ويجمع وينظم البيانات
ويستنتج حــقــائــق الــضــرب
معطى ويعبر عن مواقف حياتية ويوجد محيط ومساحة المربع مستخد ًما األعمدة البيانية وخط
3
والقسمة يجري عملية قسمة
والمستطيل والمضلعات ،ويميز بياني ودائرة بيانية ويفسرها.
بجمل عددية بسيطة ويحلها.
عدد برقمين على عدد من رقم
شبكات المضلعات وحجم
واحد.
المكعب ويفهم التماثل لألشكال
قصصا ويحل مسائل
ֺֺيحكي
ً
الهندسية وعناصر األشكال
حياتية تتضمن عمليتي الضرب
ثنائية وثالثية األبعاد ،ومتوازي
والقسمة.
المستطيالت بعد المكعبات
ֺֺيكتب ويسمي ويقارن الكسور
يميز بين الخطوط والــزوايــا
ويمثلها على خط األعداد ويحدد
ويتعرف المستقيمين المتوازيين
الكسور المتكافئة.
والمتعامدين والزوايا القائمة.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

ֺֺيقرأ ويكتب ويقارن ويقرب األعداد
حتى مئات الماليين ،ويجمع ويطرح
أعــدا ًدا من ستة أرقــام على األكثر
ويحل مسائل حياتية تتضمن الجمع
والطرح ويضرب عــد ًدا من ثالثة
أرقام بعدد من رقم واحد ويوجد
ويقدر حاصل ضــرب عددين كل
منهما من رقمين ،ويحل مسائل
حياتية تتضمنها ،يوجد عوامل
ومضاعفات االعــداد ويوظفها في
حل مسائل حياتية يبني كسو ًرا من
كسور الوحدة بتطبيق وتوسيع فهمه
للعمليات على األعداد الكلية.
ֺֺيوجد ناتج قسمة عدد بثالثة أرقام
على األكثر على عدد من رقم واحد
 4مــع أو دون بــاق ويحل مسائل
حياتية تتضمنها ويقارن الكسور
ويرتبها ويحول بين األعداد الكسرية
والكسور المركبة ويجمع ويطرح
الكسور ذات المقامات الموحدة أو
المختلفة وينمذجها ويحل مسائل
حياتية تتضمنها ،ويقرأ الكسور
العشرية ضمن جزئين ويكتبها
ويمثلها ويرتبها ويجري التحويالت
بينها مدر ًكا عالقات القيمة المكانية
فيها ويــجــمــع ويــطــرح كسرين
عشريين ضمن جزئين ويقرب الكسر
العشري ،ويستخدم التقريب في
تقدير ناتج الجمع والطرح ويوظفه
في حل مسائل حياتية.
ֺֺيقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى
المليار مستخد ًما القيمة المكانية،
يجري عمليتي ضرب وقسمة عدد
من ثالثة أرقــام بعدد من رقمين
ويــقــدر نواتجها ويحل مسائل
حياتية تتضمنها ويقدر ويوجد
وينمذج ناتج العمليات االربعة على
الكسور ذات المقامات الموحدة
والمختلفة ،ويحل مسائل حياتية
 5تتضمنها ،ويقرب ويقارن الكسور
والكسور العشرية ويرتبها ويحول
بينها ويجمع ويــطــرح الكسور
العشرية ويقدر نواتجها ويوظفها
في حل مسائل حياتية ويضرب
الكسر العشري في مضاعفات .10
ويجري عمليتي الضرب والقسمة
على الكسور العشرية ويقدر نواتجها
ويظفها في حل مسائل حياتية.

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيحدد ويستخدم التحويالت
الهندسية (اإلزاحــة واالنعكاس
والدوران) ،ويحول بين وحدات
الزمن ويحسب المدة الزمنية،
ويــعــد جـــداول زمنية ويحل
ֺֺيعبر عن مواقف حياتية بجمل
مسائل عن النقود ويميز بين ֺֺيقرأ وينظم البيانات بالجداول
عددية تتضمن أكثر من عملية
وحـــدات الــقــيــاس المختلفة والخطوط البيانية ،ويحللها
واحدة ويحلها ويكمل ويكون
ويجري التحويالت بينها ويوجد ويفسرها.
ويجد قاعدة لنمط معطى.
محيط ومساحة شكل هندسي،
يقدر ويــرســم ويــوجــد قياس
ال ـزاويــة ويميز أنــواع الزوايا
ويرسم المستقيمات المتوازية
والمتعامدة.

ֺֺيستكشف ويرسم ً
شكل هندس ًّيا
تحت تأثير اإلزاحة واالنعكاس
ويميز ويــحــول عمالت دول
ֺֺيكتب قاعدة النمط جبر ًّيا ويحل
الخليج الــعــربــي ويستخدم ֺֺيقرأ ويمثل البيانات بخطوط
ً
جمل عددية تحتوي القسمة
اإلنترنت للشراء ويضع موازنات النقاط المجمعة والخطوط
والــضــرب بخطوة واحـــدة أو
مالية ويــحــول بين وحــدات البيانية ويفسرها.
خطوتين.
القياس ويصنف المضلعات
واألشكال الرباعية والمثلثات
حسب الزوايا واألضالع.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

ֺֺيجد العامل المشترك األكبر
والمضاعف المشترك األصغر
ويجري العمليات الحسابية األربعة
على الكسور واألعــداد الكسرية
ذات المقامات المختلفة ويقدر
نواتجها ويحل مسائل حياتية عليها،
ويضرب ويقسم الكسر العشري بـ
مضاعفات  10ويجري عمليتي
الضرب والقسمة على الكسور
العشرية ،ويقدر نواتجها ،ويوظفها
في حل مسائل حياتية ،ويقارن بين
 6الكميات باستخدام النسبة ومعدل
الوحدة والتناسب ويحل مسائل
متنوعة تتضمنها ،ويدرك مفهوم
النسبة المئوية ويحل مسائل
متنوعة تتضمنها ،ويدرك مفهوم
األعداد الصحيحة ويرتبها ويمثلها
على خط األعداد يتعرف األعداد
النسبية ويصنفها ويقارن بينها
ويستعملها في تطبيقات حياتية
ֺֺيدرك مفهوم األسس ويستخدمها
في إيجاد قيمة التعابير العددية.

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيــحــول بين عــمــات مختلفة
ֺֺيقرأ البيانات بالرسوم البيانية
ويجري معامالت مالية ،ويجري
الدائرية واألعمدة والخطوط
التحويالت المناسبة بين وحدات
البيانية المزدوجة ويفسرها.
ֺֺيفهم ويكتب التعابير الجبرية
الكتلة والسعة ويستخدم أدوات
ֺֺيجد بعض المقاييس اإلحصائية
الخطية يدرك مفهوم المعادلة
القياس المناسبة ،ويميز ويرسم
لمجموعة من البيانات والبيانات
والمتباينة الخطية ويحلها،
شبكات المجسمات ويوجد
المصنفة في جــدول تكراري
ويمثل العالقات والــدوال في
المساحة السطحية لها ،يوجد
ويختار المقياس المناسب
المستوي اإلحداثي.
مساحة األشكال الهندسية ويحل
لمجموعة بيانات ويفسر تأثير
مسائل عليها ويــوجــد حجم
القيم المتطرفة عليها.
المكعب ومتوازي المستطيالت.

ֺֺيميز ويجد قياس الزوايا الناتجة
من تقاطع مستقيمين أو ثالثة
مستقيمات.
ֺֺيجمع البيانات ويبويبها ويقارنها
ֺֺيفهم ويستنتج مجموع قياسات
وينظمها في تمثيالت بيانية
الــزوايــا الداخلية للمضلعات
مختلفة ويفسرها.
ֺֺيقارن بين الكميات باستخدام
المختلفة ويجد قياس زاويــة
ֺֺيجد مقاييس النزعة المركزية
النسبة ومعدل الوحدة والتناسب
مجهولة ويميز بين التكلفة
لمجموعة من البيانات الممثلة
ويحل مسائل متنوعة تتضمنها،
ֺֺيبسط التعابير الجبرية الخطية والبيع والربح ويحسب ربح
بيان ًّيا أو في جــداول تكرارية
ويدرك مفهوم النسبة المئوية
ويجد قيمتها ويعبر ويحل مشروع صغير ،يميز عناصر
بسيطة.
ويحل مسائل متنوعة تتضمنها،
مــعــادالت مــن خطوتين على الدائرة ويرسمها ويجد محيطها
7
ֺֺيعرف العينات ويستخدمها،
ويجري العمليات األربــع على
األقل يحل المتباينات الخطية ومساحتها يجد حجم المجسمات
ويــقــارن بين مجموعتين من
األعــداد الصحيحة وينمذجها
(األســطــوانــة ،الــهــرم ،المنشور
من خطوة وخطوتين.
البيانات باستخدام مخططات
على خط األعداد ،ويدرك مفهوم
الثالثي ،المخروط ،الكرة) يعرف
مختلفة.
األعداد النسبية ويرتبها ويمثلها
التطابق ويرسم مثل ًثا.
ֺֺيميز التجربة العادلة والفضاء
على خط األعداد.
ֺֺيعرف تشابه مثلثين ويستخدمه
العيني ويجد احتمال حدث
في إيجاد طول ضلع مجهول.
معين.
ֺֺيكتشف ويبرهن العالقات
بين الزوايا وأطوال األضالع في
المثلث.
42

تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيجري العمليات الحسابية على
التعابير الجبرية.
ֺֺيحل معادالت ومتباينات خطية ֺֺيــســتــكــشــف ويـــرســـم شــكـ ًـا ֺֺينظم البيانات وينظمها في
هندس ًّيا تحت تأثير التحويالت تمثيالت بيانية مزدوجة وجداول
بخطوتين ويمثلها بيان ًّيا.
ֺֺيوظف الــعــاقــات التناسبية
ֺֺيعبر عن مواقف حياتية بنظام الهندسية يفهم خواص المثلثات تــك ـراريــة ويــفــســرهــا ،ويجد
ويحلها في مسائل وتطبيقات
معادالت خطية ويحلها بطرائق والرباعيات المميزة ويستخدمها المتوسط الحسابي لمجموعة
مــتــنــوعــة ويــصــنــف االعـــداد
من القيم المبوبة في فئات أو
في حل المسائل.
مختلفة.
8
الحقيقية ويــدرك العالقة بين
ֺֺيــدرك مفهوم العالقة ومفهوم ֺֺيستكشف ويبرهن عالقات جداول تكرارية ،يمثل ويفسر
األسس والجذور ويبسط التعابير
البيانات في مخطط االنتشار
الدالة ويميز الدالة الخطية خاصة بمتوازي األضالع.
المتضمنة ًّأسا أو جذ ًرا.
ֺֺيستكشف ويستخدم نظرية يــجــري الــتــجــارب االحتمالية
والدالة الثابتة وخواصهما.
ويحللها ويجد احتماالتها
ֺֺيميز التغيرات على الــدوال فيثاغورث.
الــخــطــيــة مــن خـــال تغيير
المعامالت.
ֺֺيستخدم الهندسة اإلحداثية
والنسب المثلثية األساسية إليجاد
األطوال والمسافات والعالقة بين
ֺֺيجري العمليات الحسابية على
المستقيمات يجد المساحات
التعابير الجبرية ويحلل التعابير
السطحية للمجسمات الهندسية
ֺֺيــحــســب األســــس النسبية
الجبرية ،ويحل المعادالت
ويستخدمها في حل المسائل.
ويستخدمها في تبسيط التعابير
التربيعية ،ويــصــف الـــدوال
ֺֺيستخدم التطابق والتشابه في ֺֺيحلل نتائج التجارب العشوائية
الجبرية ،ويوجد المجموعات
التربيعية ويمثلها بيان ًّيا ،ويوجد
9
(الحوادث).
حل المسائل.
الجزئية ويوجد التقاطع واالتحاد
أصــفــارهــا يستخدم النسب
ֺֺيحدد متى يكون شكل رباعي
والمتممة والــفــرق ويمثلها
المثلثية األساسية إليجاد األطوال
مــتــوازي أضــاع أو مرب ًعا أو
بأشكال فن (.)Venn
والزوايا في مثلث قائم الزاوية
ً
مستطيل أو مع ّي ًنا.
ويحل مسائل حياتية عليها.
ֺֺيــكــتــشــف بـــرهـــان عــاقــات
خاصة بارتفاعات ومتوسطات
ومنصفات المثلث.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيحل نظام معادلة خطية وأخرى
تربيعية ونظام متباينات خطية،
يميز المتطابقات المثلثية
األساسية ،ويدرك مفهوم البرهان
المباشر وغير المباشر ،يحدد ֺֺيستخدم المعادلة الجبرية
سلوك ومجال ومــدى كثيرات للدائرة.
الحدود والدوال النسبية ويجري
ֺֺيجد مساحة القطاع الدائري
ֺֺيبسط التعابير الجبرية الجذرية.
العمليات الحسابية األربعة
ֺֺيجري العمليات الحسابية على عليها يكتشف المتتاليات والقطعة الدائرية.
األعداد المركبة ويحل معادالت الحسابية والهندسية ويجد الحد ֺֺيميز عالقات خاصة بالدائرة ֺֺيحسب مقاييس التشتت ويفسر
10
بسيطة في حقل األعداد المركبة العام واألساس لكل منها ويحل والمماسات ويستخدمها في حل دالالتها في مواقف حياتية.
ينظم البيانات في مصفوفات تطبيقات حياتية عليها يعرف المسائل.
الـزاويــة الموجهة ويحول من
ֺֺيستكشف مــفــهــوم هندسة
ويجري العمليات عليها.
القياس الستيني إلى الدائري
ويستخدم دائرة الوحدة إليجاد الفضاء وعــاقــة المستوىات
النسب المثلثية للزوايا يوظف والمستقيمات في الفضاء.
العالقات بين الزوايا واألضالع
والــنــســب المثلثية فــي حل
المثلث القائم الزاوية ومسائل
وتطبيقات حياتية.
ֺֺيحل نظام معادلة خطية وأخرى
تربيعية ونظام متباينات خطية،
يميز المتطابقات المثلثية
األساسية.
ֺֺيدرك مفهوم البرهان المباشر
وغير المباشر.
ֺֺيبسط التعابير الجبرية الجذرية
ֺֺيحل متباينات مــن الدرجة ֺֺيستخدم المعادلة الجبرية
والعمليات عليها ويحل مسائل
الثيحدد سلوك ومجال ومدى للدائرة
تطبيقية تتضمنها ،يدرك مفهوم كثيرات الحدود والدوال النسبية
ويجري العمليات الحسابية ֺֺيجد مساحة القطاع الدائري
العدد المركب ويعبر عنه ويجد
والقطعة الدائرية
عليها.
األربعة
ֺֺيحسب مقاييس التشتت ويفسر
مرافقه.
ֺֺيكتشف المتتاليات الحسابية ֺֺيكتشف ويــبــرهــن عــاقــات
10A
دالالتها في مواقف حياتية
ֺֺيجري العمليات الحسابية على
العام
الحد
ويجد
والهندسية
خاصةبالدائرةوالمماسات
األعداد المركبة ويحل معادالت
واألســــاس لــكــل منها ويحل ֺֺيستكشف مــفــهــوم هندسة
بسيطة في حقل األعداد المركبة .تطبيقات حياتية عليها.
ֺֺيعرف الزاوية الموجهة ويحول الفضاء وعــاقــة المستويات
ֺֺينظم البيانات في مصفوفات
من القياس الستيني إلى الدائري والمستقيمات في الفضاء
ويجري العمليات عليها.
ويستخدم دائرة الوحدة إليجاد
النسب المثلثية للزوايا.
ֺֺيوظف العالقات بين الزوايا
واألضالع والنسب المثلثية في
حــل المثلث القائم الـزاويــة
ومسائل وتطبيقات حياتية.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف

المجاالت
األعداد والعمليات

ֺֺيــدرك مفهوم العدد المركب في
الصورة القطبية ويحول العدد المركب
من صــورة إلــى أخــرى ويعينه في
 11المستوى اإلحداثي.
ֺֺيحل مــعــادالت بسيطة فــي حقل
األعداد المركبة.

ֺֺيــدرك مفهوم العدد المركب في
الصورة القطبية ويحول العدد المركب
من صــورة إلــى أخــرى ويعينه في
 11Aالمستوى اإلحداثي.
ֺֺيحل مــعــادالت فــي حقل األعــداد
المركبة ويجد الجذور التكعيبية
للعدد واحد.

األنماط والجبر
ֺֺيحل مــعــادالت ومتباينات تشمل
المطلق.
ֺֺيحل المعادالت األسية واللوغاريتمية.
ֺֺيحل معادالت مثلثية.
ֺֺيدرك مفهوم البرهان المباشر وغير
المباشر واالستقراء الرياضي.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة،
صحيحة ،جذرية ،متفرعة ،نسبية)
ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيجد معكوس دالة ويحل تطبيقات
عليها.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال األسية
واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال المثلثية
ويجري التحويالت الهندسية عليها
ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيكتشف المتسلسالت الحسابية
والهندسية ويــجــد حــدهــا العام
ومجموع حدودها ويحل تطبيقات
حياتية عليها.
ֺֺيفهم نــظــام الــمــصــارف اإلسالمية
(المرابحة ،البيع ،الشراء).
ֺֺيطبق مبدأ الع ّد والتباديل والتوافيق.
ֺֺيحل مــعــادالت ومتباينات تشمل
المطلق.
ֺֺيحل المعادالت األسية واللوغاريتمية
والجذرية.
ֺֺيحل معادالت مثلثية.
ֺֺيدرك مفهوم البرهان المباشر وغير
المباشر واالستقراء الرياضي.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال (مطلقة،
صحيحة ،جذرية ،متفرعة ،نسبية)
ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيركب دالتين ويجد معكوس دالة
ويحل تطبيقات عليها.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال األسية
واللوغاريتمية ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيعرف ويقارن ويرسم الدوال المثلثية
ويجري التحويالت الهندسية عليها
ويحل تطبيقاتها.
ֺֺيميز المنحنيات الوسيطية والقطبية
ويرسمها باستخدام التكنولوجيا.
ֺֺيكتشف المتسلسالت الحسابية
والهندسية و الهندسية الالنهائية ويجد
حدها العام ومجموع حدودها ويحل
تطبيقات حياتية عليها.
ֺֺيفهم نــظــام الــمــصــارف اإلسالمية
(المرابحة ،البيع ،الشراء).

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيع ّرف المتجهات ويجري العمليات
الحسابية والهندسية عليها ويحسب
الزاوية بين متجهين ويجد الضرب
القياسي لمتجهين.
ֺֺيكتب المتجهات باالعتماد على متجه
الوحدة.
ֺֺيرسم ويجد طول المساقط ويجد
معادلة المستقيم ويحل مسائل
تطبيقية في هندسة الفضاء.
ֺֺيستكشف ويبرهن عالقات خاصة
بهندسة الفضاء (النظريات المتعلقة
بالمستوى والمستقيم في الفضاء
والـزاويــة الزوجية بين مستويين)،
ويصف المحل الهندسي للقطعين
الزائد والناقص ويحدد عناصرهما
ويكتب معادلتهما ويع ّرف المتجهات،
ويجري العمليات الحسابية والهندسية
عليها ،ويحسب الزاوية بين متجهين
ويوجد الضرب القياسي لمتجهين.

ֺֺيــجــد ويــطــبــق مــعــامــل االرتــبــاط
لمجموعتين من البيانات.
ֺֺيجد ويطبق القيمة المعيارية.
ֺֺيجد ويطبق معادلة االنحدار.
ֺֺيطبق مبدأ الع ّد والتباديل والتوافيق.

ֺֺيع ّرف المتجهات ويجري العمليات
الحسابية والهندسية عليها ويحسب
الزاوية بين متجهين ويجد الضرب
القياسي لمتجهين.
ֺֺيكتب المتجهات باالعتماد على متجه
الوحدة ويجري العمليات الحسابية
عليها ويــجــد الــضــرب المتجهي
لمتجهين.
ֺֺيرسم ويجد طول المساقط ويجد
المعادالت للمستوى والمستقيمات
والكرة وخواص كل منها في الفضاء.

ֺֺيــوجــد ويطبق معامل االرتــبــاط
لمجموعتين من البيانات في حياتنا
اليومية.
ֺֺيجد ويطبق القيمة المعيارية.
ֺֺيجد ويطبق معادلة االنحدار.
ֺֺيطبق مبدأ الع ّد والتباديل والتوافيق.
ֺֺيميز االحتمال النظري واالحتمال
االختباري لحدث ويجده.
ֺֺيجد احتمال الــحــوادث المستقلة
والمشروطة والمتنافية واالحتمال
الهندسي ويطبقها في مسائل حياتية.
ֺֺيستخدم مبرهنة توزيع "ذي الحدين"
ونظرية التوزيع الطبيعي في تطبيقات
حياتية.
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تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف
12
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المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

ֺֺيحدد نهاية دالة عند نقطة ضمن
مجالها هندس ًّيا أو جبر ًّيا ويحل
مسائل حياتية على النهايات.
ֺֺيبحث اتصال دالة عند نقطة أو
على فترة في مجالها.
ֺֺيفهم االسواق المالية والتعامالت
المصرفية يفسر مفهوم مشتقة ֺֺيصف القطوع المخروطية
دالة عند نقطة هندس ًّيا وجبر ًّيا المختلفة كمحالت هندسية
مستخد ًما مفاهيم النهاية ويجد ويميزها ويــحــدد عناصرهم
ويــكــتــب مــعــادالتــهــم ويحل
المشتقة باستخدام التعريف.
ֺֺيوجد مشتقة الدوال الحدودية تطبيقات عملية عليهم.
والنسبية والمشتقات ذات ֺֺيستكشف مفهوم الهندسة
الفضائية وعالقة المستويات
الرتب العليا.
ֺֺيميز سلوك الــدوال الحدودية والمستقيمات في الفضاء.
والنسبية ويحل تطبيقات على
المشتقات.
ֺֺيستكشف مفهوم التكامل
ويــربــطــه بــالــتــفــاضــل ويجد
التكامالت لــلــدوال المختلفة
ويحل تطبيقات على التكامل.

التمثيالت البيانية واإلحصائية

تابع/مصفوفة املدى والتتابع:
الصف
12A

المجاالت
األعداد والعمليات

األنماط والجبر

الهندسة والقياس

التمثيالت البيانية واإلحصائية

ֺֺيحدد نهاية الدالة البسيطة أو
المركبة عند نقطة أو عندما
ضمن مجالها هندس ًّيا أو جبر ًّيا
ويــحــل مسائل حياتية على
النهايات.
ֺֺيبحث اتصال دالة عند نقطة أو
على فترة في مجالها.
ֺֺيفهم المعامالت المصرفية.
ֺֺيفهم العمل في األسواق المالية.
ֺֺيفسر مفهوم مشتقة دالة عند
نقطة هندس ًّيا وجبر ًّيا مستخد ًما
مفاهيم النهاية ويجد المشتقة
باستخدام التعريف.
ֺֺيوجد مشتقة الدوال المختلفة
ֺֺيصف القطوع المخروطية
مــثــل الــحــدوديــة والنسبية
المختلفة كمحالت هندسية
والمثلثية واللوغارتمية واألسية،
ويميزها ويــحــدد عناصرهم
الصريحة منها أو الضمنية،
ويرسمهم ويكتب معادالتهم
والمشتقات ذات الرتب العليا،
ويحل تطبيقات عملية عليهم.
ويكتب معادالت المماس للدوال
المختلفة يميز سلوك الــدوال
(الحدودية والنسبية والمثلثية
واللوغارتمية واألسية) ،البسيطة
والــمــركــبــة ،ويــحــدد أشــكــال
منحنياتها ويوجد القيم القصوى
ونقاط االنقالب وفترات التقعر.
ֺֺيحل تطبيقات على المشتقات.
ֺֺيستكشف مفهوم التكامل
ويــربــطــه بــالــتــفــاضــل ويجد
التكامالت لــلــدوال المختلفة
بطرائق متعددة ويحل معادالت
تفاضلية.
ֺֺيحل تطبيقات على التكامل.
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املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:
المعايير العامة والشاملة لمرحلة رياض األطفال حسب المجاالت
م

المجال

1

األعداد والعمليات.

2

األنماط والجبر والدوال.

3

الهندسة والقياس.

4

ملخص أداء الطالب في نهاية مرحلة رياض األطفال/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قاد ًرا على أن:
يع ّد عد ًدا من األشياء لغاية  ،20ويقرأ ويكتب ويقارن األعداد حتى  ،20ويميز مكانتي اآلحاد والعشرات،
ويتعرف مفهوم عمليتي الجمع والطرح ويجريهما ضمن العدد  10من خالل المحسوسات ومواقف حياتية
بسيطة.
يميز ويكمل ويكون ً
أنماطا من الصور واألشكال واألشياء المحسوسة.
يصف مواقع األشياء ،ويقرأ ويكتب الوقت بالساعات ،ويعرف أيام األسبوع ويقارن بين شيئين حسب
قياساتهما ويميز ويصنف األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.

التمثيالت البيانية واإلحصائية .يفرز ويصنف األشياء.
المعايير العامة والشاملة للحلقة األولى حسب المجاالت

م

المجال

ملخص أداء الطالب في نهاية الحلقة األولى/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قاد ًرا على أن:

1

األعداد والعمليات.

يقرأ ويكتب ويقارن ويقرب األعداد حتى المليار ويدرك مفاهيم العمليات الحسابية األربع ورموزها
والعالقات بينها ويستنتج حقائقها ،ويجري عمليتي الجمع والطرح على أربعة أعداد على األكثر مع أو
دون إعادة تجميع باستخدام إستراتيجيات مختلفة وكذلك يضرب أعدا ًدا ويقسم مع أو دون باق ويقدر
نواتجها ،ويوجد المضاعف المشترك األصغر والعامل المشترك األكبر لعددين ،ويختبر القسمة كما أنه
يكتب ويسمى ويقارن الكسور ويمثلها ويحدد المتكافئ منها ويجري عمليتي الجمع والطرح علي الكسور
الموحدة والمختلفة المقامات ويقدر نواتجها ويقرأ ويكتب ويرتب الكسور العشرية ضمن  3أجزاء على
األكثر ويجمعها ويطرحها ويضربها في مضاعفات العدد  ،10ويحول بين الكسور المركبة واألعداد الكسرية،
ويحل مسائل حياتية تتضمن العمليات الحسابية األربع على األعداد والكسور والكسور العشرية.

2

األنماط والجبر والدوال.

ً
ً
وأنماطا هندسية وعددية،
أنماطا من الصور واألشكال واألشياء المحسوسة،
يميز ويكمل ويكون ويصف
ويفهم المساواة ويكمل ويكون ويجد ويكتب قاعدة لنمط معطى ،ويعبر عن مواقف حياتية بجمل عددية
ويحلها ،ويحل ً
جمل عددية تحتوي القسمة والضرب.

3

الهندسة والقياس.

يصف مواقع واتجاه وحركة األشياء ،ويعين موقع نقاط الربع األول في المستوى اإلحداثي ،ويقرأ ويكتب
الوقت ويحسب المدة الزمنية ،ويعد جداول زمنية ،وكذلك يجري التحويالت بين وحدات الوقت والقياس
وعمالت دول الخليج العربي ،ويميز ويعد فئات النقود المحلية حتى  ،100ويجري حسابات مالية حتى
 10000ويضع الموازنات المالية كما أنه يقدر ويقارن ويقيس األطوال واألوزان والسعات والكتل باستخدام
وحدات القياس المناسبة باإلضافة إلى أنه يفهم التماثل للصور واألشكال الهندسية وعناصر األشكال ثنائية
وثالثية األبعاد ،ويميز الخطوط والزوايا بأنواعها وشبكات المجسمات ،ويصنف المضلعات واألشكال الرباعية
والمثلثات ويوجد محيط ومساحة األشكال الهندسية وقياسات الزوايا ويرسم المستقيمات المتوازية
والمتعامدة واألشكال الهندسية تحت تأثير اإلزاحة واالنعكاس.

4
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يفرز ويصنف األشياء ويجمع البيانات وينظمهاعلى شكل أعمدة وخطوط بيانية وخطوط النقاط المجمعة
التمثيالت البيانية واإلحصائية.
وجداول ويفسرها ،ويجد بعض المقاييس اإلحصائية لمجموعة من البيانات غير المصنفة في فئات.

تابع/املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:
المعايير العامة والشاملة للحلقة الثانية حسب المجاالت
م

المجال

ملخص أداء الطالب في نهاية الحلقة الثانية/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قاد ًرا على أن:

1

األعداد والعمليات.

يجري العمليات األربعة :الجمع والطرح والضرب والقسمة على الكسور والكسور العشرية ،ويقدر نتائجها
ويوظف ذلك في حل المسائل الحياتية.يدرك مفهوم النسب والتناسب والنسبة المئوية ويوظفها في حل
مواقف حياتية ،ويدرك مفهوم األعداد الصحيحة والنسبية ويمثلها ويقارن بينها ،ويبسط الجذور واألسس
واألسس النسبية ويوجد المجموعات الجزئية والتقاطع واالتحاد والمتتمة والفرق.

2

األنماط والجبر والدوال.

يبسط التعابير الجبرية ويحللها ويجري العمليات على التعابير الجبرية ،ويحل المعادالت الخطية والمتباينات
ويحل المعادالت التربيعية ويمثلها ،ويوجد األصفار والتغيرات عليها ،ويعرف العالقة بين األسس النسبية
والجذور ويحول بينهما.

3

الهندسة والقياس.

يرسم صورة شكل تحت تأثير التحويالت الهندسية المختلفة (االنعكاس ،اإلزاحة ،الدوران ،التكبير) ،ويستخدم
الهندسة اإلحداثية مثل البعد بين نقطتين وإحداثي منتصف القطعة المستقيمة ،ويح ّول بين العمالت ويم ّيز
بين الربح والتكلفة وثمن البيع ،ويحسب أرباح مشروع صغير ويستخدم النسب المثلثية إليجاد األضالع
والزوايا المجهولة في مثلث قائم ،ويكتشف ويبرهن عالقات خاصة بارتفاعات ومتوسطات ومنصفات أضالع
المثلث ،ويوجد حجم الكرة والهرم والمخروط والمساحة السطحية للكرة والعالقات األساسية لمتوازي
األضالع ،ويكتشف ويبرهن حاالت مثلثات متطابقة ومتشابهة ،ويميز ويوجد قياس الزوايا الناتجة من تقاطع
مستقيم مع مستقيمين متوازيين ،ويفهم العالقة بين الزوايا واألضالع في المضلعات ،ويميز عناصر الدائرة
ويرسمها ويوجد محيطها ،ويوجد حجم المكعب ومتوازي المستطيالت.

4

يقرأ البيانات بالرسوم البيانية الدائرية واألعمدة والخطوط البيانية المزدوجة ويفسرها ،ويوجد مقاييس
التمثيالت البيانية واإلحصائية .النزعة المركزية لمجموعة من البيانات الممثلة بيان ًّيا أو في جداول تكرارية ،ويميز التجربة العادلة والفضاء
العيني ويجد احتمال حدث معين.
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تابع/املعايري العامة والشاملة حسب املجاالت:
المعايير العامة والشاملة للتعليم الثانوي حسب المجاالت
م

المجال

ملخص أداء الطالب في نهاية التعليم الثانوي/في نهاية المرحلة سيكون الطالب قاد ًرا على أن:

1

األعداد والعمليات.

تبسيط التعابير الجبرية الجذرية والعمليات عليها ،وتنظيم البيانات في المصفوفات والعمليات عليها،
وإيجاد النظير الضربي لمصفوفة.
مربعة حتى الرتبة ( ،)3×3واستخدام المصفوفات لحل المعادالت (بمتغيرين وثالثة متغيرات) ،وفهم األعداد
المركبة وإجراء العمليات الحسابية عليها وتحويل العدد المركب من صورة إلى أخرى ،وكتابة العدد المركب
على الصورة المثلثية مع حل المعادالت في حقل األعداد المركبة من الدرجة الثانية والثالثة ،وإيجاد الجذور
التكعيبية للعدد واحد ،وحل مسائل تطبيقية لنظرية ديموافر.

2

األنماط والجبر والدوال.

حل نظام معادلة خطية وأخرى تربيعية ونظام متباينات خطية ومتباينات من الدرجة الثانية ،وحل المتباينات
والمعادالت األسية واللوغاريتمية والمثلثية ودالة المطلق والمتفرعة جبر ًّيا ورسمها بيان ًّيا وباستخدام التقنيات
الحديثة ،وحل تطبيقات حياتية عليها ،وإدراك مفهوم البرهان المباشر وغير المباشر واالستقراء الرياضي،
وتحديد سلوك ومجال ومدى كثيرات الحدود والدوال النسبية جبر ًّيا وبيان ًّيا وباستخدام التكنولوجيا ،وإجراء
العمليات عليها ،وإيجاد معكوس وتركيب دالتين ،واكتشاف المتتاليات والمتسلسالت الحسابية والهندسية،
وإيجاد الحد العام لها وحل مسائل حياتية عليها ،ومعرفة الزاوية الموجهة والقياس الستيني والدائري
واستخدام دائرة الوحدة في إيجاد النسب المثلثية للزوايا الخاصة وتطبيق العالقات بين الزوايا واألضالع
والنسب المثلثية في حل مسائل وتطبيقات حياتية ورسم الدوال المثلثية وإجراء التحويالت الهندسية عليها،
وفهم نظام المصارف اإلسالمية (المرابحة – البيع – الشراء) والمعامالت المصرفية (السندات والصكوك
والسندات واألسهم) ،وإيجاد وتحديد نهاية الدوال عند نقطة واتصالها على فترة جبر ًّيا وبيان ًّيا وباستخدام
التكنولوجيا ،وإيجاد معدالت تغير الدالة وربطها بالمشتقة جبر ًّيا وهندس ًّيا ،وإيجاد مشتقة الدوال المثلثية
وكثيرات الحدود والدوال األسية واللوغاريتيمية والمركبة باستخدام قوانين االشتقاق ،وربط معدالت التغير
في التطبيقات الهندسية والفيزيائية والحياتية ،واستكشاف مفهوم التكامل وربطه بالتفاضل وإيجاد تكامالت
الدوال المختلفة بأنواعها بطرائق متعددة (التجزئ – التعويض – الكسور الجزئية) ،وتوظيف التكامل في حل
المشكالت والمسائل الحياتية (مثل :إيجاد مساحة منطقة تحت منحنى وبين منحنيين وإيجاد حجم مجسم
دوراني ناتج من دوران منطقة محصورة بمنحنيين ومستقيمين رأسيين).

3

الهندسة والقياس.

استخدام قانون الجيب والمماس إليجاد األطوال والزوايا والتطبيقات عليها ،واكتشاف وبرهان عالقات خاصة
بالدائرة والمماسات ومبرهنة بطليموس ونظريات هندسة الفضاء المتعلقة بالمستوى والمستقيم والزاوية
الزوجية بين مستويين ،واستخدام الهندسة اإلحداثية والمعادالت الجبرية للدائرة والقطع المكافئ والناقص
والزائد والتطبيقات الحياتية عليهما ،ومعرفة المتجهات وإجراء العمليات الحسابية والهندسية عليها وحساب
الزاوية بين متجهين وإيجاد الضرب القياسي لمتجهين والضرب المتجهي لمتجهين ،ورسم وإيجاد طول
المساقط ،وإيجاد المعادالت للمستوى والمستقيمات والكرة وخواصها.

4
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حساب مقاييس التشتت وتفسير دالالتها في مواقف حياتية ،وإيجاد وتطبيق معامل االرتباط ومعادلة
االنحدار والقيمة المعيارية لمجموعة من البيانات ،وإيجاد خطأ التنبؤ وتطبيقاتها الحياتية ،واستخدام نظرية
التمثيالت البيانية واإلحصائية.
“ذات الحدين” ونظرية التوزيع الطبيعي ونظرية بيز ،وإيجاد الحوادث المستقلة والمشروطة وتطبيق مبدأ
العد والتوافيق والتباديل في االحتماالت ،وحل مسائل تطبيقية عليها.

الرياضيات

نواتج التعلم بحسب الصف

الرموز المستخدمة لربط النواتج بالموضوعات المختلفة

21

درهم
إماراتي

اللغة العربية

التكنولوجيا ريادة األعمال

االقتصاد
والمال

العلوم

مهارات القرن

التربية
اإلسالمية
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:نواتج التعلم بحسب الصف
Number and Operations
ناتج التعلم

المعيار

Counts up to 20 )20( يعد لغاية
 عد:) مثال20 ( يعد عد ًدا من األشياء لغاية
. حبات التفاح
Counts a set of things up to 20. Example
apples
: ) مثال10 ( يقرأ ويكتب رموز األعداد لغاية
.اكتب عدد األزهار
Only the reading aspect of this LO is
addressed
Read and write numbers up to 10

المحور

الصف

Counting

K1

K1.1.1.1.1

K1.2.1.1.1

K1.2.1.2.1

.ربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله
Number and quantity correspondence
يحدد عناصر العدد بطرائق مختلفة مستخد ًما
.المحسوسات
Represents numbers in different ways
 فوق:يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء األخرى
 حدد موقع الكتاب:– تحت – قبل – بعد مثال
بالنسبة للطاولة
Describes the locations of things for other things: Above - Below - Before - After
Example: Locate the book for the table

K1.3.1.2.1
K1.2.1.2.1

Location
-TBD

K1.1.1.1.3

Patterns, Algebra and functions

ً يميز
ً نمطا
ممثل بالصور أو باألشياء المحسوسة
:  ميز النمط في األشكال اآلتية:مثال
Characterize a pattern represented by
images or tangible objects Example:
Distinguish the pattern in the following
.shapes

ً يكون
نمطا ألشياء محسوسة
Make a patterm
ً يكمل
.نمطا من أشياء محسوسة
.It completes a pattern of tangible things

K1.1.1.1.2

ً يميز ويكمل ويكون
أنماطا من
الصور واألشكال واألشياء المحسوسة

Patterns

K1

K1.3.1.1.2
K1.2.1.1.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف
Geometry and Measurement
 فوق:يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء األخرى
 حدد موقع الكتاب:– تحت – قبل – بعد مثال
بالنسبة للطاولة
Describes the locations of things for
other things: Above - Below - Before After Example: Locate the book for the
table
، هذا اليوم، أسبوع، شهر:يسمي فترات الوقت
.هذه الليلة
Time periods are called: month, week,
.day, night
:يقارن بين شيئين مستخد ًما الكلمات
 حوط:  مثال....... أكبر، أصغر،أقصر،أطول
.األطول
Compare two things using words: longer,
....... shorter, smaller, larger

، مستطيل، مربع، مثلث:يميز األشكال الهندسية
 حدد المستطيل من األشكال:دائرة مثال
.المجاورة
Distinguish geometric shapes: triangle,
square, rectangle, circle Example:
Select rectangle from adjacent shapes
.يصنف األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
Categorize 2D shapes
ً
أشكال هندسية ثنائية األبعاد باستخدام
يصمم
.المحسوسات
designs two-dimensional geometric
shapes
، مستطيل، مربع، مثلث:يميز األشكال الهندسية
 حدد المستطيل من األشكال:دائرة مثال
.المجاورة
Distinguish geometric shapes: triangle,
square, rectangle, circle Example: Select
rectangle from adjacent shapes
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K1.1.1.1.3

Location

K1.1.1.4.3

Time and
money

K1.1.1.5.3

Measurement

K1

K1.1.1.6.3

K1.2.1.6.3

21

K1.3.1.6.3

K1.1.1.6.3

Two
dimensional
and Three
dimensional
geometric
shapes

K1

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Interpretation of Data and Probabilities

K1

sorting and
classification

الصف

المحور

K2

Counting

يفرز األشياء ويصنفها بناء على صفة واحدة
معطاة كاللون أوالحجم أوالشكل
K1.1.1.1.4

The things are sorted and classified according to one given attribute such as
color, size or shape

Numbers and operations
ناتج التعلم

المعيار
K2.1.1.1.1

K2.2.1.1.1

K2.1.1.2.1

K2.2.1.2.1

K1.3.1.2.1

K1.3.1.2.1

K2.5.1.2.1
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يعد لغاية ( ) 100
Counts up to 100
“يعد عد ًدا من األشياء لغاية (  ) 100مثال :عد
المثلثات.
Counts a set of things up to
”100 Example: counts triangles
يقرأ رموز األعداد لغاية (  ) 50ويكتبها مثال:
اكتب عدد أزهار الباقة.
Read and write numbers up to 50
يعبر عن كمية العدد بطرائق مختلفة مستخد ًما
المحسوسات مثال :الخرز المكعبات  ،الصور.
Represents numbers in different ways
يعبر عن األعداد (  )20 - 0برسم مجموعة من
األشياء أو باستخدام المحسوسات .
�Represent the numbers (0-20) by draw
ings or using manipulatives
يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله ،مثال:
حوط العدد الذي يمثل عدد النقاط بالصورة
( ) 13 ، 14 ، 15
Number and quantity correspondence
“يكتب عد ًدا ً
دال على المعدود ،مثال :ما عدد
حبات البرتقال في السلة؟
Count and write how many. Example 20
”orange beads

1

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers and operations
ناتج التعلم

المعيار

 ويحدد أي،يقارن بين مجموعتين من األشياء
مجموعة تحتوي على عدد أكبر أوأقل أو العدد
 أيهم أكثر مجموعة:مثال،نفسه من األشياء
المثلجات أم السيارات؟
Compare two sets of things, and iden�
tify which group contains more or fewer
or the same number of things, for example: Which is the most ice cream or car
”?group
يتعرف مفهوم الجمع كعملية ضم مجموعتين
كم عدد حبات: مثال،من األشياء أو دمجهما
الفراولة الكلي؟
understanding the concept of addition.
Counting 2 sets of things. How many
altogether? .

K2.6.1.2.1

المحور

الصف

Counting

K2
K2.1.1.3.1

Addition and
Subtraction

)10( يذكر حقائق الجمع لألعداد األصغر من
Knows number bonds to

K2.1.3.1.3

يتعرف مفهوم الطرح كعملية فصل األشياء أو
.نزعها من مجموعة ما
Understanding the concept of subtrac�
tion. Removing something

K2.2.1.3.1

Geometry and Measurement
يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء
– األخرى فوق – تحت – قبل – بعد – يمين
..يسار
Position: Up, down, before, after, left,
right
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K2.1.1.1.3

Location

K2

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Geometry and Measurement
م

ناتج التعلم

المعيار

، مساء،  صباح، أسبوع، شهر:يسمي فترات الوقت
....،  هذه الليلة، هذا اليوم
Time periods: month, week, morning,
evening, day, night, ....
.يكمل أعدا ًدا ناقصة على الساعة
Completes time to the hour
، ويكتبه،يقرأ الوقت بالساعة ونصف الساعة
 الوقت الذي تشير إليه عقارب الساعة:مثال
.....هو
Read the time in an hour and a half,
and write it, for example: the time
indicated by (To the half an hour not
addressed)
.يسمي أيام األسبوع ويرتبها
Knows the days of the week and arranges them
يصف مواقع األشياء بالنسبة لألشياء
– األخرى فوق – تحت – قبل – بعد – يمين
..يسار
Position: Up, down, before, after, left,
right
،أقصر، أطول:يقارن بين شيئين مستخد ًما الكلمات
....... أكبر،أصغر
Compare two things using words:
longer, shorter, smaller, larger
.يصنف األشكال الهندسية ثاثية األبعاد
2D shapes
ً يميز
.نمطا مرسو ًما ألشكال أو صور
Characterizes a pattern of shapes or
.images
ً يكمل
.نمطا مكونًا من أشياء محسوسة أو صور
Complete a pattern of tangible objects
or images
ً يكون.
نمطا ألشياء محسوسة أو مجردة
Create a pattern using tangablible and
abstract

المحور

الصف

K2.1.1.2.3

K2.3.1.2.3

K2.4.1.2.3

Time and
Money

K2.2.1.2.3

K2.1.1.1.3

K2.1.1.5.3

21

K2

Measurement

K2.3.1.6.3

K2.1.1.1.2

K2.2.1.1.2

-Two
dimensional
and Three
dimensionalgeometric
shapes

K2.3.1.1.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
100 ( يعد لغاية
Counts up to 100

K2.1.1.1.1

: ) ويكتبها مثال50 ( يقرأ رموز األعداد لغاية
اكتب عدد أزهار الباقة.
Read and write numbers up to 50

K2.1.1.2.1

ً
أشكال هندسية جديدة بالرسم أو بضم
يصمم
 صمم مرب ًعا: مثال،أشكال هندسية معروفة لديه
من األشكال اآلتية........
New geometrical shapes are designed by
drawing or combining geometric shapes
known to him, for example: Design a
square of the following shapes
، الكرة:يميز األشكال الهندسية ثالثية األبعاد
 حدد: مثال، المخروط، المكعب،األسطوانة
المخروط من المجسمات المجاورة.
Distinguish the three-dimensional geometric shapes: ball, cylinder, cube, cone,
for example: Select the cone from the
adjacent models
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K2.1.1.6.3

K2.2.1.6.3

-Two
dimensional
and Three
dimensionalgeometric
shapes

K2

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Interpretation of Data and Probabilities
K2.1.1.1.1

K2.2.1.1.1

K2.1.1.2.1

K2.2.1.2.1

K2.3.1.2.1
K2

Sorting out and
classification
K2.4.1.2.1

K2.5.1.2.1

K2.6.1.2.1

K2.7.1.2.1
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يعد لغاية ( Counts up to 100 100
يعد عد ًدا من األشياء لغاية (  ) 100مثال :عد
المثلثات.
Counts a set of things up to 100 Example: counts triangles
يقرأ رموز األعداد لغاية (  ) 50ويكتبها مثال:
اكتب عدد أزهار الباقة.
Read and write numbers up to 50
يعبر عن كمية العدد بطرائق مختلفة مستخد ًما
المحسوسات مثال :الخرز المكعبات  ،الصور.
Represents numbers in different ways
يعبر عن األعداد (  )20 - 0برسم مجموعة من
األشياء أو باستخدام المحسوسات
Represent the numbers (0-20) by drawings or using manipulatives
يربط بين رمز العدد والكميات التي تمثله ،مثال:
حوط العدد الذي يمثل عدد النقاط بالصورة
( ) 13 ، 14 ، 15
Number and quantity correspondence
يكتب عد ًدا ً
دال على المعدود ،مثال :ما عدد
حبات البرتقال في السلة؟
Count and write how many. Example 20
orange beads
يميز مكانتي اآلحاد والعشرات لألعداد لغاية (
)20
Distinguish between units and tens for
numbers up to 20 .this is not explicitly
taught

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Numbers and operations
الصف

المحور

ناتج التعلم

المعيار
1.5.4.1

Counting

1.5.10.1

1.5.1.1

1.5.2.1

1.5.3.1
1.5.5.1
1.5.6.1

1

Place Value

العد بالعشرات باستخدام قطعة ال  10فلسات
.use dimes to count by tens
العد بالتجاوز بالخمسات وكتابة االعداد
باستخدام قطعة  5فلسات
use nickels to count by fives.
تحديد االعداد الترتيبية من  1الى  10واستخدامها
في تحديد مواقع االشكال و االجسام
Use ordinal numbers first to tenth to
.identify the ordinal position of an object
عد االشكال و االجسام بين  11و  19وكتابة رموز
االعداد بين  11و 19
count and write numbers 11 to 19.
التحويل بين العشرات واالحــاد وايجاد عدد
العشرات في عدد معين من العشرات
count groups of tens.
العد بالعشرات واالحاد حتى 99
.make groups of ten and some more
التحويل من االحاد الى العشرات
.make groups of tens and ones

1.5.7.1

حل المسائل الكالمية باستخدام استراتيجية رسم
الجداول
.make a table to solve problems

1.5.8.1

التحويل بين صيغة المحسوسات و االرقام للكتابة
و التعبير عن عدد محدد write numbers to
.100 in different ways

1.5.9.1

زيادة  10و انقاص  10على عدد معين
identify numbers that are ten more and
.ten less than a given number

1.5.11.1

1.5.12.1

المقارنة بين كميتين باستخدام المحسوسات
compare two two -digit numbers.
مقارنة عددين معطيين مستخدمين االحــاد
والعشرات( رموز االرقام )
compare two two -digit numbers using
symbols.
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
1.5.13.1

Place Value

1.5.14.1

1.5.15.1

1.1.1.1

1.1.2.1

1.1.3.1

1

1.1.4.1

Addition and
Subtraction

1.1.6.1

1.1.7.1

1.1.8.1

1.1.9.1
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تمثيل االعداد حتى  120باستخدام النماذج
make groups of hundreds, tens, and ones.
العد حتى  120باستخدام الجداول وتحديد العدد
السابق والتالي
count numerals up to 120.
قراءة وكتابة االعداد من  1الى  120وايجاد عدد
بين عددين محددين وعدد تالي وعدد سابق
read and write numbers up to 120.
تمثيل مسائل الجمع الكالمية باستخدام الوسائل
التعليمية اليدوية
use manipulatives to model addition
stories.
جمع جزأين لتكوين الكل
add two parts to make a whole.
كتابة جمل الجمع العددية
write addition number sentences.
كتابة حقائق الجمع بشكل أفقي ورأسي
write addition facts horizontally and
vertically.
كتابة جملة عددية لحل المسائل
write a number sentence to solve problems.
تكوين مجموع يساوي  4و  5بطرق مختلفة
باستخدام قطع العد
use counters to make sums of 4 and 5
in different ways.
تكوين مجموع يساوي  6و  7بطرق مختلفة
باستخدام قطع العد
use counters to make sums of 6 and 7
in different ways.
تكوين مجموع يساوي 8بطرق مختلفة
باستخدام قطع العد
use counters to make sums of 8 in different ways.

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
 بطرق مختلفة9 تكوين مجموع يساوي
باستخدام قطع العد
use counters to make sums of 9 in
different ways.
 بطرق مختلفة10 تكوين مجموع يساوي
باستخدام لوحة العشرة
use a ten -frame and counters to make
sums of 10 in different ways.
10 تحديد األجزاء الناقصة من
identify missing parts of 10.
تحديد العبارات الصحيحة والخطأ
identify math statements as true or
false.
تمثيل مواقف الطرح وحلها باستخدام النماذج
use models to represent and solve subtraction situations.
طرح أجزاء من الكل
subtract parts from a whole.
كتابة جمل طرح عددية
write subtraction number sentences.
طرح الصفر أو إيجاد فرق يساوي الصفر
subtract 0 or find a difference of 0.
طرح في السطر نفسه ( األفقي) أو نحو االسفل
)(الرأسي
subtract across and down.
حل المسائل باستخدام الرسم البياني
draw a diagram to solve problems.
مقارنة مجموعات تضم حتى تسعة أشياء
compare groups of up to nine objects.
طرح األعداد من أربعة وخمسة
subtract numbers from four and five.
طرح األعداد من ستة وسبعة
subtract numbers from six and seven.
طرح األعداد من ثمانية
subtract numbers from eight.
طرح األعداد من تسعة
subtract numbers from nine.
طرح األعداد من عشرة
subtract numbers from 10.
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Addition and
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
1.2.13.1

1.2.14.1

1.3.1.1
1.3.2.1
1.3.3.1

1.3.4.1

1

Addition and
Subtraction

1.3.5.1

1.3.6.1

1.3.7.1

1.3.8.1

1.3.9.1

1.4.1.1
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إيجاد حقائق الجمع والطرح
find related addition and subtraction
facts.
تحديد العبارات الرياضية الصحيحة والخطأ
determine whether math statements are
true or false.
العد تصاعديا بالواحد وباالثنين وبالثالثة
count on from the greater number to
find the sum.
العد تصاعديا و تنازليا باستخدام الفلسات
use pennies to count on.
جمع اعداد من بدايات مختلفة باستخدام خط
االعداد
use a number line to help find the sum.
اجراء عملية الجمع العداد مختلفة باستخدام
المضاعفات.
use the doubles to add strategy to help
find the sum.
اجراء عملية الجمع العداد مختلفة باستخدام
اشباه المضاعفات
use the near doubles to add strategy to
help find the sum.
حل مسائل الجمع باستخدام االستراتيجيات
المختلفة
act it out to solve problems.
تكوين ال  10باستخدام النماذج لتسهيل عملية
الجمع
use counters and a ten -frame to make
sums greater than 10.
اجراء عملية الجمع بين عددين بترتيبين
مختلفين
identify related addition facts.
جمع ثالثة اعداد من منزلة واحدة بترتيبات
مختلفة
add three numbers by looking for
doubles or making a ten.
العد تنازليا بالواحد وباالثنين وبالثالثة
count back by 1, 2, or 3 to subtract.

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
1.4.2.1

1.4.3.1

1.4.4.1

1.4.5.1

1.4.6.1
1

Addition and
Subtraction

1.4.7.1

1.4.8.1
1.6.1.1

1.6.2.1

1.6.3.1

1.6.4.1

طرح اعداد من بدايات مختلفة باستخدام خط
االعداد
use a number line to count back to
subtract.
الطرح باستخدام المضاعفات
relate doubles addition facts to subtraction facts.
كتابة جملة عددية باستخدام استراتيجية تحويل
الجمل اللفظية
write a number sentence to solve
problems.
تكوين ال  10باستخدام النماذج لتسهيل عملية
الطرح
subtract using the make 10 to subtract
strategy.
كتابة الحقائق المترابطة للجمع والطرح وايجاد
نواتج الجمع والطرح من خاللها
identify similarities in related addition
and subtraction sentences.
كتابة الحقائق المترابطة كاملة للجمع والطرح
وتوظيفها في ايجاد نواتج الجمع والطرح
identify similarities in fact families.
ايجاد قيمة الحد الجمعي الناقص في جملة
عددية
subtract to find missing addends.
جمع اعداد مكونة من عشرات بصيغة العشرات
جمع عدد من رقم وعدد من رقمين باستخدام
النماذج
count on by tens and ones to find sums
within 100.
جمع عدد من رقم وعدد من رقمين مع اعادة
التجميع باستخدام النماذج
add tens and ones to find sums within
100.
حل المسائل الكالمية باستخدام استراتيجية :
خمن تحقق راجع
guess, check, and revise to solve
problems.
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:نواتج التعلم بحسب الصف
جمع عدد من رقم و عدد من رقمين مع إعادة
التجميع
add tens and ones to find the sum with
regrouping.
طرح االعداد بالعشرات وتمثيل الجمل العددية
باألرقام والنماذج
subtract tens to find the difference.
الطرح بالعشرات باستخدام خط االعداد
use a number line to count back by
tens to subtract.
جمع العشرات وطرحها باستخدام الحقائق
المترابطة
relate addition and subtraction facts to
solve problems.

1.6.5.1

1.6.6.1

1.6.7.1

Addition and
Subtraction

1

1.6.8.1
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Statistics and Probability
الصف

المحور

1

Graphical and
statistical
representations

ناتج التعلم

المعيار
1.7.1.1
1.7.2.1
1.7.3.1
1.7.4.1
1.7.5.1
1.7.6.1

إعداد جداول العالمات وقراءتها
make and read a tally chart.
إعداد جدول العالمات لحل المسائل
make a table to solve problems.
إعداد تمثيل بياني بالصور
make a picture graph.
تفسير تمثيل بياني بالصور
interpret data on a picture graph.
إعداد تمثيل بياني باألعمدة
use data to make a bar graph.
تفسير البيانات على تمثيل بياني باألعمدة
read a bar graph.
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Geometry
الصف

المحور

ناتج التعلم

المعيار
1.8.1.1

1.8.2.1

1.8.3.1

1.8.4.1

Measurement

1.8.5.1

1
1.8.6.1

1.8.7.1

1.8.8.1

1.8.9.1

circls
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1.9.3.1

مقارنة أطوال األشياء باستخدام القياس المباشر
compare the lengths of objects using
indirect measurement.
مقارنة أطوال األشياء وترتيبها
compare and order the lengths of
objects.
قياس أطــوال األشياء باستخدام الوحدات غير
القياسية
measure the lengths of objects using
nonstandard units.
حل المسائل باستخدام استراتيجية التخمين و
التحقق و المراجعة
guess, check and revise to solve
problems.
قراءة الوقت وكتابته باستخدام الساعة التناظرية
read and write time to the hour on an
analog clock.
قراءة الوقت وكتابته بالساعة باستخدام الساعة
الرقمية
use a digital clock to tell and write time
to the hour.
قراءة الوقت بالنصف ساعة وكتابته باستخدام
الساعة التناظرية
read time to the half hour on an analog
clock.
قراءة الوقت بالنصف ساعة وكتابته باستخدام
الساعة الرقمية
use a digital clock to tell and write time
to the half hour.
قراءة الوقت بالساعة والنصف ساعة باستخدام
الساعتين التناظرية و الرقمية
tell and write time to the hour and half
hour using digital and analog clocks.
تحديد الدوائر ووصفها باستخدام صفات مميزة
use defining attributes to identify and
describe circles.

:نواتج التعلم بحسب الصف
تحديد المربعات والمستطيالت ووصفها
باستخدام صفات مميزة
use defining attributes to identify and
describe squares and rectangles.
تحديد أشباه المنحرفات والمثلثات ووصفها
باستخدام صفات مميزة
use defining attributes to identify and
describe trapezoids and triangles
مقارنة األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
compare two -dimensional shapes.
تكوين شكل مركب باستخدام األشكال ثنائية
األبعاد
use two -dimensional shapes to make a
composite shape.
تكوين شكل مركب جديد من شكل مركب و
اشكال ثنائية االبعاد
use two -dimensional shapes to make
a composite shape and compose new
shapes from the composite shape.
حل المسائل باستخدام التفكير المنطقي
use logical reasoning to solve problems.
تقسيم األشكال إلى جزأين متساويين أو أربعة
أجزاء متساوية وتحديد كم جزءا يوجد في الكل
partition shapes into two or four equal
shares and identify how many parts there
are in the whole.
تقسيم األشكال إلى جزأين أجزاء متساوية
partition shapes into two equal parts.
تقسيم األشكال إلى أربعة أجزاء متساوية
partition shapes into four equal parts.
التعرف على المكعبات والمنشورات المستطيلة
وسماتها
look at attributes to identify cubes and
rectangular prisms.
التعرف على المخاريط واألسطوانات وسماتها
look at attributes to identify cones and
cylinders.
حل المسائل باستخدام االنماط
look for a pattern to solve problems.
جمع األشكال ثالثية األبعاد لتكوين شكل مركب
combine three -dimensional shapes to
make a composite shape.
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1.9.1.1

1.9.2.1

1.9.4.1

1.9.5.1

1.9.6.1

1.9.7.1

1.9.8.1

1.9.9.1
1.9.10.1

1.10.1.1

1.10.2.1
1.10.3.1
1.10.4.1

2 and 3
Dimensional
Shapes

1

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Numbers and Operations
الصف

المحور

ناتج التعلم

المعيار
2.2.6.1
2.5.1.1
2.5.2.1

2.5.3.1

Place Value

2.5.4.1
2.5.5.1

2.5.7.1

2

2.5.8.1

2.1.2.1

Counting

2.2.1.1

2.2.2.1

paterns
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2.2.3.1
2.5.6.1

ايجاد األعداد الزوجية والفردية في أنماط األعداد
find even and odd numbers in number
patterns.
الربط بين المئات و العشرات و االحاد
relate hundreds, tens, and ones.
قراءة وكتابة وتمثيل األعداد إلى 999
read, write, and model numbers to 999.
استخدم الكلمات والنماذج والصيغة الموسعة
لتمثيل األعداد إلى 999
Identify and use words, models, and
expanded form to represent numbers to
999.
حل المسائل باستخدام التفكير المنطقي
use logical reasoning to solve problems.
قراءة االعداد حتى  1000و كتابتها
read and write numbers to 1,000.
مقارنة األعداد المكونة من ثالثة أرقام باستخدام
> و< و =
compare three -digit numbers using <,
>, and =.
تعريف االعداد الترتيبية باستخدام مجموعة من
 20عنصرا على االقل
Identify ordinal numbers using a set of
at least 20 items
العد تصاعديا للجمع باستخدام خط األعداد
use a number line to count on when
adding.
العد بالتجاوز باستخدام أنماط
use patterns to skip count.
تمثيل العد بالتجاوز اليجاد االجمالي في
مجموعتين متساويتين
model skip counting to find the total in
equal groups.
إيجاد نمط لحل المسائل
find a pattern to solve problems.
إيجاد أنماط العد
إيجاد أنماط العد

م

:نواتج التعلم بحسب الصف
إيجاد المجموع باستخدام خاصية التبديل
.وخاصية المحايد
use the Commutative Property and the
Identity Property to find sums.
إيجاد المجموع باستخدام المضاعفات وشبه
المضاعفات
use doubles and near doubles to find
sums.
 لحل مسائل الجمع10 تكوين العدد
make a 10 to solve addition problems.
جمع ثالثة أعداد إليجاد المجموع
add three numbers to find the sum.
كتابة جملة عددية لحل المسائل
write a number sentence to solve problems.
العد تنازلياً إليجاد الفرق
count back to find the difference.
طرح الصفر و طرح الكل اليجاد الفرق
subtract zero or subtract all to find the
difference.
الطرح باستخدام المضاعفات
use doubles facts to find the difference.
الطرح باستخدام حقائق الجمع
use addition facts to subtract.
إيجاد الحدود الجمعية الناقصة باستخدام حقائق
الطرح
use subtraction facts to help find missing addends.
إكمال مجموعة الحقائق المترابطة باستخدام
الحقائق االساسية
use related facts to write fact families.
حل المسائل الكالمية التي تتضمن خطوتين
solve word problems that involve two
steps.
جمع المجموعات المتساوية باستخدام الجمع
المتكرر
use repeated addition to add equal
groups.
الجمع المتكررباستخدام المصفوفات
use arrays with repeated addition.
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2.1.3.1

2.1.4.1
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
2.2.7.1

2.3.1.1

2.3.2.1

2.3.3.1

2.3.4.1
2.3.5.1
2

Addition and
Subtraction

2.3.6.1
2.3.7.1
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2.4.2.1

2.4.3.1

2.4.4.1

2.4.5.1
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ايجاد مجموع األعداد المتساوية
find sums of equal numbers.
تفكيك أحد الحدود الجمعية لتكوين عشرة
للجمع
take apart an addend to make a ten to
add.
إعادة تجميع اآلحاد على شكل عشرات للجمع
باستخدام النماذج
use models to regroup ones as tens to
add.
جمع األعــداد المكونة من رقم واحد واألعداد
المكونة من رقمين
add one -digit numbers and two -digit
numbers.
جمع األعداد المكونة من رقمين
add two -digit numbers.
إعادة كتابة مسائل الجمع األفقي على نحو رأسي
rewrite horizontal addition problems vertically to add.
جمع ثالثة وأربعة أعداد مكونة من رقمين
add three and four two -digit numbers.
حل المسائل بتكوين النماذج
make a model to solve problems.
تكوين مجموعات حقائق مكونة من رقمين
باستخدام الحقائق المترابطة
use related facts to make two -digit fact
families.
تفكيك األعداد لتكوين عشرات من أجل عملية
الطرح
take apart numbers to make a ten to subtract.
إعادة التجميع وإيجاد الفروق باستخدام النماذج
use models to regroup and find
differences.
طرح األعداد المكونة من رقم واحد من األعداد
المكونة من رقمين
subtract one -digit numbers from two
-digit numbers.
طرح األعداد المكونة من رقمين
subtract two -digit numbers.

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
إعادة كتابة عبارة طرح أفقية لعملية طرح عدد
مكون من رقمين قبل القيام بالطرح
rewrite a horizontal two -digit subtraction sentence vertically before subtracting.
استخدام الجمع للتحقق من صحة نتيجة الطرح
use addition to check subtraction.
كتابة جملة عددية لحل المسائل
write a number sentence to solve problems.
قراءة المسائل الكالمية المكونة من خطوتين
وحلها
read and solve two -step word problems.
 أرقام3 تكوين مئة لجمع عدد مكون من
make a hundred to add a three -digit
number.
جمع األعداد في المئات
add numbers in the hundreds.
جمع عشرة أو مئة ذهنيا
add 10 or 100 mentally.
جمع االعداد بإعادة تجميع االحاد
regroup the ones to add three -digit
numbers.
جمع االعداد بإعادة تجميع العشرات
regroup tens to add three -digit
numbers.
جمع األعــداد المكونة من ثالثة أرقــام بإعادة
التجميع
add three -digit numbers with
regrouping.
إعادة كتابة مسألة جمع أفقية ألعداد مكونة من
ثالثة أرقام إلى رأسية قبل الجمع
be given a three -digit addition problem
written horizontally, and will rewrite it
vertically before adding.
حل المسائل باستخدام استراتيجية التخمين
والتحقق والمراجعة
use the guess, check, and revise strategy
to solve problems.
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2.4.6.1

2.4.7.1
2.4.8.1

2.4.9.1

2.6.1.1
2.6.2.1
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2.6.5.1

2.6.6.1

2.6.7.1

2.6.8.1
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2

نواتج التعلم بحسب الصف:
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2.7.2.1
2.7.3.1

2.7.4.1

2
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Subtraction

2.7.5.1

2.7.6.1

2.7.7.1

2.7.8.1

2.7.9.1
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تفكيك المئات من اجل اج ـراء عملية الطرح
بسهولة
make a hundred to subtract a three
-digit number.
طرح مضاعفات المئة أفقيا و رأسيا
subtract numbers in the hundreds.
اجراء عملية الطرح بسهولة بطرح ال 10و 100
باستخدام العمليات الذهنية
mentally subtract numbers by 10 or 100.
طرح االعداد من ثالثة ارقام مع اعادة التجميع في
العشرات باستخدام النماذج و مكعبات االعداد
regroup tens to subtract three -digit
numbers.
طرح االعداد من ثالثة ارقام مع اعادة التجميع في
العشرات و المئات باستخدام النماذج و مكعبات
االعداد
regroup hundreds to subtract three -digit numbers.
طرح االعداد من ثالثة ارقام مع أو بدون اعادة
التجميع باستخدام النماذج أحيانا
subtract three -digit numbers.
طرح االعداد من ثالثة ارقام مع أو بدون اعادة
التجميع بدون استخدام النماذج
rewrite horizontal three -digit subtraction as vertical three -digit subtraction.
تحويل الجمل اللفظية الى جمل عددية باستخدام
استراتيجية كتابة الجمل العددية.
use the write a number sentence strategy
to solve problems.
اجراء عملية الطرح من اعداد اصغر من المطروح
وايضا بوجود اصفار في المطروح منه
subtract from numbers ending in zero.

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Statistics and Probability
الصف

المحور

2

Sort and
Classify

ناتج التعلم

المعيار
2.8.1.1

2.8.2.1
2.8.3.1

2.8.4.1

Statistical data
representations

2.8.5.1

2.8.6.1

2.8.7.1

2.8.8.1

geometry
2.9.1.1

2

Measurement

2.9.2.1

2.9.3.1

م

التعرف على مفهوم استطالع الرأي ( الدراسة
االستقصائية ) وعمل الجداول االحصائية
take a survey and organize data using
tally marks.
إعداد تمثيل بياني بالصور
use data to create picture graphs.
تحليل تمثيل بياني بالصور واجراء مقارنات
بسيطة بين عناصر التمثيل البياني
analyze data on picture graphs.
تحويل استطالع رأي (دراسة استقصائية) على
شكل جداول احصائية إلى بيانات باالعمدة
make bar graphs to show data.
تحليل تمثيل بياني باألعمدة واجراء مقارنات
بسيطة بين عناصر التمثيل البياني
draw conclusions and answer questions
based on bar graphs.
حل مسائل كالمية باستخدام استراتيجية رسم
جدول
make a table to solve problems.
تحويل التمثيالت االحصائية المختلفة الى
تمثيالت بيانية بالنقاط المجمعة
use data to create line plots.
تحليل تمثيل بياني بالنقاط المجمعة و اجراء
مقارنات بسيطة بين عناصر التمثيل البياني
analyze data on line plots.
قراءة الوقت بالساعات رقميا وتناظريا وتمثيل
الوقت بالساعات على الساعة
tell and write time to the nearest hour.
قراءة الوقت بأنصاف الساعات رقميا وتناظريا
وتمثيل الوقت بأنصاف الساعات على الساعة
tell and write time to the nearest half
hour.
حل المسائل الكالمية باستخدام استراتيجية
ايجاد نمط
find a pattern to solve problems.
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تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
2.9.4.1

2.9.5.1

2.9.6.1

2.9.7.1

2.9.8.1
2

Measurement
2.9.9.1

2.10.8.1

2.11.1.1

2.11.2.1

2.11.3.1

2.11.4.1
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قراءة الوقت بأرباع الساعات رقميا وتناظريا
وتمثيل الوقت بأرباع الساعات على الساعة
tell and write time to the quarter hour.
قراءة الوقت حتى  5دقائق وتمثيله رقميا
وتناظريا على الساعة
tell and write time to the nearest five
minutes.
تحديد اوقات حدوث احداث معينة صباحا AM
ومساءا PM
use A.M. and P.M. when telling and
writing time.
تحديد الوحدة االفضل لقياس الوقت لحدث
محدد والتعرف على العالقة بين الثواني
والدقائق والساعات وااليام واالسابيع واالشهر
والسنة
Select the best unit to measure time.
تحديد اوقات معينة وتواريخها والتاريخ بعد
وقبل فترات محددة باستخدام التقويم
Identify days, weeks, and months in a
year.
تسمية ايام االسبوع وتحديد اليوم بعد فترة
محددة
Teach students the order and number of
days of the week.
تحديد مساحة مستطيل
determine the area of a rectangle.
استخدام مسطرة سنتمترية ومسطرة مترية
لقياس األشياء.
use a centimeter ruler and a meterstick
to measure objects.
اختيار األداة المترية المناسبة وقياس االشياء
حسب أطوالها
choose the appropriate metric tool and
measure objects by length.
استخدام القياس لمقارنة الطول المتري
use measurement to compare metric
length.
استخدام القياس للربط بين السنتيمترات واألمتار
use measurement to relate centimeters
and meters.

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
استخدام خط األعداد لقياس أطوال األشياء
use a number line to measure objects.
قياس األطوال للحصول على البيانات المبينة على
مخطط التمثيل البياني بالنقاط المجمعة
measure lengths to generate data shown
on a line plot.
استكشاف وحدات كمية السائل
explore units of liquid volume.
القياس باستخدام الوحدات المترية لكمية
السائل
measure using customary units of liquid
volume.
تحديد األشكال الهندسية ثنائية األبعاد
identify two -dimensional geometric
shapes.
حل المسائل باستخدام استراتيجية رسم
تخطيطي
use the draw a diagram strategy to solve
problems.
تحديد األشكال الهندسية ثالثية األبعاد
identify three -dimensional geometric
shapes.
وصف أوجه و حواف و رؤوس األشكال ثالثية
األبعاد
describe the faces, edges, and vertices of
three -dimensional shapes.
التعرف على األشكال ثنائية األبعاد واألشكال
المجسمة
identify two -dimensional shapes and
solid shapes.
تقسيم األشكال ثنائية األبعاد إلى حصتين و ثالث
و أربع حصص متساوية
partition two -dimensional shapes into
two, three, and four equal shares.
تمييز مفاهيم األضالع والزوايا لألشكال ثنائية
األبعاد
recognize attributes (sides and angles) of
.two -dimensional shapes
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2.11.6.1

Measurement
2.11.7.1

2.11.8.1

2.10.1.1

2.10.3.1
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Financial Mathematics
م

ناتج التعلم
فلسا
ً 10 فلسا و
ً 5 فلسا و
ً 1 العد إليجاد قيمة
count to find the value of pennies, nickels, and dimes.
العد إليجاد قيمة الفلسات
count to find the value of coins.
العد بالتجاوز لتحديد قيمة مجموعة من
العمالت
skip count and count on to determine
.the value of a group of coins
حل المسائل باستخدام استراتيجية مثلها بنفسك
use the act it out strategy to solve problems.
 درهم1 استخدام العمالت المعدنية لتكوين
use coins to make one dollar.

المعيار

المحور

الصف

Financial
Mathematics

2

2.12.1.1
2.12.2.1

2.12.3.1

2.12.4.1
2.12.5.1
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Numbers and Operations
م

ناتج التعلم
قراءة و كتابة و تحديد القيمة المكانية لألعداد
الكلية في منزلة اآلالف
read, write, and identify place value of
whole numbers through
thousands.
مقارنة األعداد باستخدام القيمة المكانية
use place value to compare numbers.
ترتيب األرقــام في منزلة اآلالف باستخدام خط
األعداد والقيمة المكانية
use a number line and place value to order
numbers through thousands.
تقريب األعداد إلى أقرب عشرة
round numbers to the nearest ten.
تقريب األعداد إلى أقرب مئة
round numbers to the nearest hundred.
تقدير المجموع باستخدام التقريب
estimate sums using rounding.
تقدير الفروق باستخدام التقريب إلى أقرب عشرة
أو مئة
estimate differences using rounding to the
nearest ten or hundred.
تحديد ما إذا كان حل المسألة يتطلب إجابة تقديرية
أم دقيقة
determine whether an estimate or an exact
answer is needed to solve a problem.
جمع األعداد الكلية باستخدام خواص الجمع
use the addition properties to add whole
numbers
الجمع الذهني باستخدام اإلستراتيجيات
use mental addition strategies.
جمع األعــداد المكونة من ثالث أرقام باستخدام
النماذج
use models to explore adding three -digit
numbers.
جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام و استخدام
التقدير للتحقق من صحة الحل
add three -digit numbers and use estimation to check for reasonableness.
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المعيار

المحور

الصف

3.1.1.1

3.1.2.1

3.1.3.1

3.1.4.1

Place Value

3.1.5.1
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3.2.1.1
3.2.4.1

3.2.6.1

3.2.7.1

Addition and
Subtraction
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جمع األعداد المكونة من أربعة أرقام باستخدام
إعادة التجميع
add four -digit numbers with
regrouping.
التحقق من مدى صحة الحل
check answers for reasonableness.
الطرح الذهني باستخدام اإلستراتيجيات
use strategies to subtract mentally.
تمثيل عملية الطرح مع إعادة التجميع
model subtraction with regrouping.
طرح أعداد مكونة من ثالثة أرقام مع إعادة التجميع
subtract three -digit numbers with regrouping.
طرح أعداد مكونة من أربعة أرقام مع إعادة التجميع
subtract four -digit numbers with regrouping.
الطرح مع وجود األصفار
subtract across zeros.
استكشاف معنى الضرب باستخدام النماذج
use models to explore the meaning of multiplication.
كتابة جملة الضرب باستخدام الجمع المتكرر
relate multiplication and addition.
استكشاف و تمثيل مسائل الضرب باستخدام
المصفوفات
use arrays to explore and model multiplication.
الضرب باستخدام المصفوفات
use arrays to multiply.
حل المسائل باستخدام إستراتيجية إنشاء جدول
use the make a table strategy to solve problems.
استخدام الضرب إليجاد العدد االجمالي للتوافيق
بين مجموعتين من العناصر
use multiplication to find the total number of combinations that can be made when
given two groups of objects.
تمثيل مسائل القسمة باستخدام النماذج
explore two meanings of division.

3.2.8.1

3.2.9.1
3.3.1.1
3.3.4.1

Addition and
Subtraction

3.3.5.1

3.3.6.1
3.3.7.1
3.4.1.1

3

3.4.2.1

3.4.3.1

3.4.4.1

Multiplication
and Division

3.4.5.1

3.4.6.1

3.5.1.1
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تمثيل القسمة إلى أجزاء متساوية
model division as equal sharing.
كتابة جملة القسمة باستخدام الطرح المتكرر
use models to relate division and
subtraction.
التعرف على العالقة بين القسمة والضرب
explore how division and multiplication are
related.
حل مسائل القسمة باستخدام حقائق الضرب
المترابطة
divide using related multiplication facts.
حل المسائل باستخدام النماذج
use models to solve problems.
تحديد األنماط في جدول الضرب
identify and explain patterns in the
multiplication table.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة2 الضرب في
use arrays and drawings, such as bar diagrams, to multiply by 2.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة2 القسمة على
use models and related multiplication facts
to divide by 2.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة5 الضرب في
use different strategies, including patterns,
to multiply by 5.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة5 القسمة على
use different strategies, including related
multiplication facts, to divide by 5.
حل مسائل عن طريق البحث عن نمط
solve problems by looking for a pattern.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة10 الضرب في
use different strategies, including
patterns, to multiply by 10.
 باستخدام الحقائق األساسية و األنماط10 الضرب في
use basic facts and patterns to multiply a
number by a multiple of 10.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة10 القسمة على
use different strategies, including related
multiplication facts, to divide by 10.
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3.5.5.1
3.5.6.1
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 باستخدام االستراتيجيات المختلفة3 الضرب في
use different strategies, such as arrays, equal
groups, and properties, to multiply by 3.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة3 القسمة على
use different strategies, including related
multiplication facts, to divide by 3.
إجراء عملية ضرب باستخدام مضاعفة حقيقة ضرب
معلومة
explore how to double a known fact in order to multiply.
 باستخدام االستراتيجيات المختلفة4 الضرب في
double a known fact to multiply by 4.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة4 القسمة على
use different strategies, including related
multiplication facts, to divide by 4.
حل المسائل بتحديد المعلومات الناقصة و الزائدة
solve a problem by identifying extra or
missing information.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة1  و0 الضرب في
use different strategies, such as equal
groups, patterns, and properties, to
multiply by 0 and 1.
 باستخدام قواعد القسمة1  و0 القسمة على
use division rules to divide with 0 and 1.
 استخدام استراتيجيات مختلفة6 الضرب في
use different strategies, including doubling
a known fact, to multiply by 6.
 استخدام استراتيجيات مختلفة7 الضرب في
use different strategies, such as properties,
arrays, and decomposing factors, to multiply by 7.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة7  و6 القسمة على
use different strategies, including arrays
and repeated subtraction, to divide by 6 and
7.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة8 الضرب في
use different strategies, such as arrays,
drawings, and known facts, to multiply by 8.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة9 الضرب في
use different strategies, such as properties,
known facts, or patterns, to multiply by 9.

3.8.1.1

3.8.2.1

3.8.3.1

3.8.4.1
3.8.5.1

3.8.6.1

3.8.7.1
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3.9.1.1

3.9.2.1

3.9.3.1

3.9.4.1

3.9.5.1
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 باستخدام استراتيجيات مختلفة9  و8 القسمة على
use different strategies, such as equal
groups, repeated subtraction, and related
multiplication facts, to divide by 8 and 9.
إعداد قائمة منظمة لحل المسائل
make an organized list to solve problems.
 باستخدام استراتيجيات مختلفة12  و11 الضرب في
use different strategies, such as patterns,
models, and arrays, to multiply by 11 and
12.
 باستخدام استراتيجيات12  و11 القسمة على
مختلفة
use different strategies, such as equal
groups, repeated subtraction, and related
facts, to divide by 11 and 12.
إجراء عملية ضرب باستخدام التفكيك
explore how to take apart factors to multiply.
إيجاد حاصل الضرب باستخدام خاصية التوزيع
apply the Distributive Property of Multiplication to find products.
استكشاف طريقة ايجاد حاصل ضرب ثالثة عوامل
explore how to find the product of three
factors.
إيجاد حاصل الضرب باستخدام خاصية التجميع
apply the Associative Property of
Multiplication to find products.
اكتشاف و صياغة كسور الوحدة
Explore and model unit fractions.
قراءة وكتابة الكسور التي تسمى جزء من كل
read and write fractions that name part of
a whole.
تمثيل الكسور التي تعبر عن جزء من مجموعة
باستخدام النماذج
use models to represent fractions that name
part of a set.
حل المسائل باستخدام تصميم رسم تخطيطي
draw a diagram to solve problems.
تمثيل الكسر على خط أعداد معين
represent fractions on a number line.
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إيجاد الكسور المكافئة باستخدام النماذج
use models to find equivalent fractions.
تمثيل االعداد الكلية ككسور والتعرف على الكسور
المكافئة لألعداد الكلية
express whole numbers as fractions and
recognize fractions equivalent to whole
numbers.
المقارنة بين كسرين باستخدام النماذج
use models to compare two fractions and
record the results.
تحديد األنماط في جدول الجمع
identify patterns in the addition table.
تحديد أنماط الجمع باستخدام القيمة المكانية
use place value to identify addition patterns.
ايجاد قيمة قطع النقد المعدنية و األوراق النقدية
find the value of coins and bills.
تحديد الباقي في المعامالت النقدية
determine change for monetary transactions.
كتابة تعابير باستخدام العوامل االربع
write expressions using the four operations.
كتابة التعابير و إيجاد قيمتها
write, then find the value of expressions.
تمثيل المسائل الكالمية المكونة من خطوة
واحدة و خطوتين باستخدام المعادالت في متغير
واحد
represent one - and two -step word problems using equations with a variable.
تمثيل المسائل الكالمية المكونة من خطوتين
وحلها باستخدام المعادالت في متغير واحد
represent and solve two -step word problems using equations with a variable.
حل المسائل باستخدام التفكير المنطقي
use logical reasoning to solve problems.
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3.11.7.1
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3.11.8.1
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Geometry
ناتج التعلم
تقدير وقياس حجم السائل باستخدام الوحدات
.المترية للسعة
explore estimating and measuring liquid
volume using metric units of capacity.
حل مسائل الخطوة الواحدة الكالمية التي تتضمن
حجم السائل باستخدام العمليات األربع
use the four operations to solve one -step
word problems involving liquid volume.
تقدير وقياس الوحدات المترية للكتلة
explore estimating and measuring metric
units of mass.
حل مسائل الخطوة الواحدة الكالمية التي تتضمن
الكتلة باستخدام العمليات األربع
use the four operations to solve one -step
word problems involving mass.
معرفة الوقت حتى أقرب دقيقة
tell time to the nearest minute.
تحديد الفترات الزمنية لحل المسائل
determine time intervals to solve problems.
حل المسائل باستخدام الترتيب العكسي
work backward to solve problems.
إيجاد محيط شكل محدد
explore finding the perimeter of a figure.
إيجاد المجهول عند حل مسائل تتضمن المحيط
find the unknown when solving problems involving perimeter.
إيجاد مساحة شكل باستخدام العد بالمربعات
count unit squares to find the area of a
figure.
إيجاد مساحة شكل باستخدام عملية الجمع
use addition to measure the area of a fig�
.ure
إيجاد مساحة المستطيالت باستخدام التقسيم
إلى مربعات
.use tiling to find the area of rectangles
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ايجاد مساحة المستطيل باستخدام صيغة
المساحة
use the formula for area to find the area
of rectangles.
ايجاد مساحة المستطيل باستخدام خاصية
التوزيع
use the Distributive Property to find
area.
إيجاد مساحة األشكال المركبة
find the area of composite figures.
التعرف على العالقة بين المساحة والمحيط
recognize the relationship between area
and perimeter.
حل المسائل باستخدام رسم تخطيطي
draw a diagram to solve problems.
التعرف على النقاط و المستقيمات والقطع
المستقيمة واألشعة
identify points, endpoints, lines, line segments, and rays.
تحديد زوايا األشكال ثنائية األبعاد
explore angles of two -dimensional figures.
وصف وتصنيف المثلثات من خالل سماتها
describe and classify triangles by their attributes.
وصف وتصنيف المضلعات من خالل سماتها
describe and classify polygons by their
attributes.
تعريف ووصف وتصنيف األشكال رباعية األضالع
من خالل سماتها
identify, describe, and classify quadrilaterals by their attributes.
وصف السمات المشتركة لألشكال رباعية األضالع
describe the shared attributes of quadrilaterals.
استخدام استراتيجية التخمين و التحقق و
المراجعة في حل المسائل
use the guess, check, and revise strategy
to solve problems.
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تقسيم األشكال إلى أقسام متساوية وكتابة كسور
وحدة لتمثيل كل مساحة
partition shapes into equal sections and
write unit fractions to represent each
area.
التعرف على األشكال ثالثية األبعاد وسماتها
identify, classify, and describe three -dimensional figures.
التوسع بمعرفة األشكال ثالثية األبعاد
extend their knowledge of three -dimensional figures.

3.14.8.1

3.14.9.1

2 and 3
Dimensional
Shapes

3

المحور

الصف

Statistical data
representations

3

3.14.10.1

Statistics and Probability
ناتج التعلم
جمع البيانات وتسجيلها من خالل المالحظات
واالستطالعات
collect and record data through observations and surveys.
تصميم تمثيل بياني مصور مدرج القياس
draw a scaled picture graph.
رسم التمثيالت البيانية باألعمدة مدرجة القياس
.draw scaled bar graphs
الربط بين التمثيالت البيانية باألعمدة والتمثيالت
البيانية المصورة مدرجة القياس
relate bar graphs to scaled picture
graphs.
رسم البيانات وتنظيمها وتحليلها في التمثيالت
البيانية بالنقاط المجمعة
draw, organize, and analyze data in line
plots.
حل المسائل األبسط
solve problems by solving a simpler
problem.
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3.13.1.1

3.13.2.1
3.13.3.1

3.13.4.1

3.13.5.1

3.13.6.1

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers and Operations
.تحديد القيمة المكانية ألعداد متعددة األرقام
identify the place value of digits in multi -digit numbers.
.قراءة األعداد الكلية متعددة األرقام
read and write multi -digit whole numbers.
.مقارنة األعداد باستخدام خط األعداد ومخطط القيمة المكانية
compare numbers using a number line and a place -value chart.
ترتيب األعداد باستخدام مخطط القيمة المكانية ومقارنة القيم
.الرقمية
order numbers by using a place -value chart and comparing the digit values.
.تقدير األعداد عن طريق التقريب
estimate numbers by rounding.
.حل المسائل باستخدام استراتيجية خطة الخطوات األربع
use the four -step plan to solve problems.
استخدم خواص الجمع وقواعد الطرح إلجراء عمليات الجمع والطرح
use addition properties and subtraction rules to add and
subtract.
استخدام األنماط لحل مسائل الجمع والطرح
use patterns to solve addition and subtraction problems.
استخدام الرياضيات الذهنية في الجمع والطرح
use mental math to add and subtract.
تقدير مجاميع وفروق األعداد متعددة األرقام
estimate sums and differences of multi -digit numbers.
جمع األعداد الكلية المكونة من عدة أرقام
add multi -digit whole numbers.
طرح األعداد الكلية المكونة من عدة أرقام
subtract multi -digit whole numbers.
طرح األعداد متعددة األرقام عندما تكون بعض األرقام تساوي صفر
subtract multi -digit numbers, when some digits are zeros.
حل المسائل باستخدام استراتيجية إنشاء رسم تخطيطي
solve problems by drawing a diagram.
حل مسائل كالمي متعددة الخطوات باستخدام الجمع والطرح
solve multi -step word problems using addition and subtraction.

4.1.1.1
4.1.2.1

4.1.3.1

Place
Value

4.1.4.1

4.1.5.1
4.1.6.1
4.2.1.1
4
4.2.2.1
4.2.3.1
4.2.4.1
4.2.5.1
4.2.6.1

Addition
and
Subtraction

4.2.7.1
4.2.8.1
4.2.9.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
فهم العالقة بين الضرب والقسمة
understand how multiplication and division are related.
تحديد عالقة القسمة بالطرح
relate division and subtraction.
استخدام الضرب في حل مسائل المقارنة
recognize the comparison of two groups as another
strategy to use when multiplying.
حل المسائل باستخدام المقارنة
use comparison to solve problems.
استخدام خصائص الضرب وقواعد القسمة
use multiplication properties and division rules.
استخدام خاصية التجميع في الضرب لحل المسائل
use the Associative Property of Multiplication to solve
problems.
إيجاد العوامل والمضاعفات ألعداد كلية
find factors and multiples of whole numbers.
التحقق من مدى صحة اإلجابات
check answers for reasonableness.
 باستخدام الحقائق1000 و100 و10 الضرب في مضاعفات األعداد
.واألنماط األساسية
multiply multiples of 10, 100, and 1,000 using basic facts
and patterns.
.تقدير ناتج الضرب باستخدام التقريب
estimate products by rounding.
.استكشاف الضرب باستخدام النماذج
explore multiplication using models.
توضيح عملية الضرب باستخدام نماذج المساحة ونواتج الضرب
.الجزئي
explore multiplication using area models and partial
products.
.ضرب عدد مكون من رقميين في عدد مكون من رقم واحد
multiply a two -digit number by a one -digit number.
.استكشاف الضرب بإعادة التجميع باستخدام النماذج
explore multiplication with regrouping using models.
.استخدام خاصية التوزيع لتسهيل عملية الضرب
use the Distributive Property to make multiplication
easier.
.ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقم واحد
multiply a two -digit number by a one -digit number.
.ضرب عدد متعدد األرقام في عدد يتكون من رقم واحد
multiply a multi -digit number by a one -digit number.
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4.3.1.1
4.3.2.1
4.3.3.1
4.3.4.1
4.3.5.1
4.3.6.1
4.3.7.1
4.3.8.1

4.4.1.1

4.4.2.1
4.4.3.1

4.4.4.1

4.4.5.1
4.4.6.1
4.4.7.1
4.4.8.1
4.4.9.1

Multiplication and
Division

4

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
.تحديد المسألة التي تحتاج إلى إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة
determine if a problem needs an estimate or an exact
answer.
.ضرب عدد متعدد األرقام به أصفار في عدد يتكون من رقم واحد
multiply multi -digit numbers with zeros by a one -digit
number.
.الضرب في العشرات باستخدام الخصائص والخوارزميات
use properties and algorithms to multiply by tens.
.تقدير ناتج الضرب باستخدام التقريب
estimate products by rounding.
.التعرف على عملية ضرب األعداد المكونة من رقمين
explore multiplying by two -digit numbers.
.ضرب األعداد المكونة من رقمين
multiply two, two -digit numbers.
.حل المسائل الكالمية المكونة من عدة خطوات باستخدام الضرب
use multiplication to solve multi -step word problems.
.حل المسائل باستخدام استراتيجية عمل جدول
solve problems by making a table.
.ًاستخدام الحقائق األساسية واألنماط لقسمة األعداد ذهنيا
use basic facts and patterns to divide mentally.
تقدير نواتج القسمة باستخدام األعداد المتوافقة والحقائق األساسية
.والقيمة المكانية
estimate quotients, using compatible numbers, basic
facts, and place value.
استخدام القيمة المكانية والنماذج لتوضيح القسمة على أعداد
.مكونة من رقم واحد
use place value and models to explore dividing by one
-digit numbers.
حل المسائل باستخدام استراتيجية وضع نموذج
solve problems by making a model.
القسمة مع وجود باقي والتحقق من صحة العملية باستخدام
.الضرب والجمع
divide with remainders and check using multiplication
and addition.
.تعريف معنى باقي القسمة في سياق مسألة القسمة
interpret what the remainder means in the context of a
division problem.
.تحديد وضع الرقم األول عند القسمة
determine where to place the first digit when dividing.
.استخدام خاصية التوزيع ونواتج القسمة الجزئية في القسمة
use the Distributive Property and partial quotients to
divide.

4.4.10.1

4.4.11.1
4.5.1.1
4.5.2.1
4.5.3.1
4.5.4.1
4.5.5.1
4.5.6.1
4.6.1.1

4.6.2.1

Multiplication and
Division

4

4.6.3.1

4.6.4.1

4.6.5.1

4.6.6.1
4.6.7.1
4.6.8.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
.حل مسائل القسمة ذات األعداد األكثر
solve division problems with greater numbers.
.حل مسائل القسمة التي تؤدي إلى نواتج قسمة بها أصفار
solve division problems that result in quotients that have
zeros.
.حل مسائل كالمية متعددة الخطوات باستخدام أكثر من عملية
solve multi -step word problems using more than one
operation.
.يوجد عوامل األعداد الكلية ومضاعفاتها
find factors and multiples of whole numbers.
يحدد فيما إذا كان العدد أولي أم غير أولي
determine if a number is prime or composite.
يستكشف الكسور المكافئة
explore equivalent fractions
يوجد الكسور المكافئة
find equivalent fractions.
يكتب كسر في أبسط صورة
write a fraction in simplest form.
يقارن الكسور ويرتبها
compare and order fractions.
يقارن الكسور ويرتبها باستخدام الكسور المرجعية
use benchmark fractions to compare and order numbers.
يحل المسائل باستخدام التفكير المنطقي
use logical reasoning to solve problems.
يمثل األعداد الكسرية بتحليلها إلى مجموع من أعداد كلية وكسور
represent mixed numbers by decomposing them into a
sum of whole numbers and unit fractions.
يكتب األعداد الكسرية والكسور المعتلة
write mixed numbers and improper fractions.
يجمع الكسور المتشابهة باستخدام النماذج
use models to add like fractions.
يجمع الكسور المتشابهة
add like fractions.
يطرح الكسور المتشابهة باستخدام النماذج
use models to subtract like fractions.
يطرح الكسور المتشابهة
subtract like fractions.
يحل المسائل بالعمل بترتيب عكسي
work backward to solve problems.
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4.6.9.1
4.6.10.1

4.6.11.1

Multiplication and
Division

4.8.1.1
4.8.2.1
4.8.3.1
4.8.4.1
4.8.5.1
4.8.6.1
4
4.8.7.1
4.8.8.1
4.8.9.1
4.8.10.1
4.9.1.1
4.9.2.1
4.9.3.1
4.9.4.1
4.9.5.1

Fraction

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
add mixed numbers.
subtract mixed numbers.

يجمع األعداد الكسرية
يطرح األعداد الكسرية

يضرب الكسور باستخدام النماذج
use models to multiply fractions.
يضرب الكسور في األعداد الكلية
multiply fractions by whole numbers.
يق ّرب الكسور باستخدام خطوط األعداد والكسور المرجعية
use number lines and benchmark fractions, such as 1/2,
to round fractions.
يستكشف تمثيل الكسور العشرية باستخدام مخططات القيمة
المكانية وشبكاتها
Explore using place -value charts and grids to model
decimals.
يمثل ويوضح األعشار باعتبارها جزء من نظام عد العشرات
Model and describe tenths as part of the base -ten system.
يمثل ويوضح األجزاء من مئة باعتبارها جز ًءا من نظام عد العشرات
Model and describe hundredths as part of the
base -ten system.
يستكشف تمثيل العالقة بين الكسور العشرية والكسور باستخدام
الشبكات وخطوط األعداد
Explore using grids and number lines to model the
relationship between decimals and fractions.
يحدد ويفرأ ويكتب األجزاء من عشرة واألجزاء من مئة في صورة
كسور وكسور عشرية
Identify, read, and write tenths and hundredths as
decimals and fractions.
 باستخدام القيمة100  و10 يجمع كسرين مقامهما على التوالي هما
المكانية والكسور المكافئة
use place value and equivalent fractions to add two fractions with respective denominators 10 and 100.
يقارن الكسور العشرية باألجزاء من مئة ويرتبها عن طريق استنتاج
قيمتها
Compare and order decimals to hundredths by reasoning
about their size.
يستكشف جمع الكسور العشرية باستخدام النماذج
explore adding decimals using models.
يجمع الكسور العشرية
add decimals.
.يحل المسائل بإيجاد المعلومات الزائدة أو الناقصة
Find extra or missing information when solving problems.

4.9.6.1
4.9.7.1
4.9.8.1

Fraction

4.9.9.1

4

4.10.6.1

4.10.1.1

4.10.2.1

4.10.3.1

4.10.4.1

4.10.5.1

Decimals

4.10.7.1

4.10.8.1

4.10.9.1
4.10.10.1
4.10.11.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Algebra
ناتج التعلم
يوصف األنماط المتزايدة والمتكررة غير العددية
describe nonnumeric growing and
4.7.1.1
repeating patterns.
يحدد األنماط العددية ويصفها
identify describe, and extend numeric
4.7.2.1
patterns.
يوسع األنماط ويكتب المالحظات من النمط
extend patterns and write observations
4.7.3.1
about the pattern.
يبحث عن نمط لحل المسائل
4.7.4.1
look for a pattern to solve problems.
يوجد القواعد ويستخدمها لكتابة معادالت الجمع
والطرح
4.7.5.1
find and use rules to write addition and
.subtraction equations
يوجد القواعد ويستخدمها لكتابة معادالت
الضرب والقسمة
4.7.6.1
find and use rules to write multiplication
and division equations.
يحل المسائل باستخدام ترتيب العمليات
use the order of operations to solve prob4.7.7.1
lems.
يستكشف المعادالت التي تتضمن عمليتين
4.7.8.1
explore equations with two operations.
يستخدم الجداول للتعرف على المعادالت التي
تتضمن عمليتين ويكتبها
4.7.9.1
use tables to recognize and write equations with two or more operations.
Data Analysis and Probability
تفسير التمثيالت البيانية الدائرية
interpret circle graphs.
4.13.12.1
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المحور

الصف

Patterns

4

Expressions,
Equations &
Inequalities

Graphical &
Statistical Representations

4

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Geometry
ناتج التعلم
تقدير وقياس أطوال النظام المتري
estimate and measure lengths within the
metric system.
تقدير وقياس أطوال السعات المترية
estimate and measure metric capacities.
تقدير وقياس الكتلة وتعلم الفرق بين الوزن
والكتلة
estimate and measure mass and learn the
difference between weight and mass.
حل المسائل باستخدام استراتيجية إعداد قائمة
منظمة
make an organized list to solve problems.
تحويل الوحدات المترية
convert metric units.
حل مسال تتضمن القياس
solve problems involving measurement.
إيجاد محيط الشكل
find the perimeter of a figure.
 حل المسائل:حل المسائل باستخدام استراتيجية
األبسط
solve a simpler problem to solve problems.
إيجاد مساحة الشكل
إيجاد مساحة الشكل
إيجاد مساحة المستطيالت والمربعات
find the area of rectangles and squares.
ربط المساحة بالمحيط
relate area to perimeter.
رسم النقاط والمستقيمات والقطع المستقيمة
واألشعة وتحديدها في األشكال ثنائية األبعاد
draw points, lines, line segments, and
rays and identify these in two -dimensional figures.
رســم المستقيمات المتوازية والمتقاطعة
والمتعامدة وتحديدها في األشكال ثنائية األبعاد
draw parallel, intersecting, and perpendicular lines and identify these in two
-dimensional figures.

المحور

الصف

4.11.4.1
4.11.5.1

4.11.6.1

4.11.7.1
4.11.8.1
4.11.9.1

Measurement

4.12.1.1
4

4.12.2.1

4.12.3.1
4.12.4.1
4.12.5.1

4.13.1.1

Lines and
Angles
4.13.2.1

92

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
استكشاف مفاهيم الزوايا وقياس الزاوية
understand concepts of angles and angle
measurement.
استخدام مفاهيم قياس الزوايا لتصنيف الزوايا
use concepts of angle measurement to
classify angles.
استخدام منقلة لقياس الزوايا ألقرب درجة
use a protractor to measure angles to the
nearest degree.
استخدام منقلة لرسم الزوايا بقياس محدد
use a protractor to draw angles of a specified measure.
حــل مسائل الجمع والــطــرح إليــجــاد الــزوايــا
غير المعلومة في رسم تخطيطي في مواقف
الرياضيات ومواقف من الحياة اليومية
solve addition and subtraction problems
to find unknown angles on a diagram in
real -world and mathematical situations.
تصنيف المثلثات بناء على الــزوايــا ووصف
المثلثات باستخدام خصائصها
classify triangles based on angle measure
and describe triangles using their attributes.
تصنيف رباعيات األضالع باستخدام خصائصها
classify quadrilaterals using their attributes.
حل المسائل من خالل تمثيل النماذج
solve problems by making a model.
تحديد األشكال ذات خطوط التناظر المحوري
ورسم خطوط التناظر المحوري
identify figures with line symmetry and
draw lines of symmetry.
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4.13.3.1

4.13.4.1

4.13.5.1

4.13.6.1

Lines and
Angles

4.13.7.1

4

4.13.8.1

Polygons
4.13.9.1
4.13.11.1

4.13.10.1

Two
dimensionaland three
dimensional-

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
Numbers and Operations
الصف

المحور

ناتج التعلم

المعيار
5.1.1.1

Place Value
5.1.2.1

5.1.3.1

5.1.4.1

5.1.5.1

5

Decimals

5.1.6.1

5.1.7.1
5.1.8.1
5.1.9.1
5.5.1.1
5.5.2.1

5.5.3.1
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قراءة األعداد الكلية حتى منزلة الماليين وكتابتها.
read and write whole numbers through
the millions.
المقارنة بين األعداد الكلية حتى منزلة الماليين
وكتابتها.
compare and order whole numbers
through millions.
استخدام النماذج لتوضيح عالقة األعداد العشرية
بالكسور.
use models to relate decimals to fractions.
تمثيل الكسور التي تذكر األجــزاء من عشرة
واألج ـزاء من مئة واألج ـزاء من ألف في صورة
أعداد عشرية.
represent fractions that name tenths,
hundredths, and thousandths as decimals.
فهم القيمة المكانية في األعداد العشرية.
understand place value in decimal
numbers.
قراءة األعداد العشرية وكتابتها بالصيغة القياسية
والصيغة الموسعة والصيغة اللفظية.
read and write decimals in standard
form, expanded form, and word form.
مقارنة األعداد العشرية
compare decimals.
ترتيب األعداد الكلية واألعداد العشرية.
order whole numbers and decimals.
حل المسائل باستخدام خطة الخطوات األربع.
solve problems using the four -step plan.
تقريب األعداد العشرية
round decimals.
تقدير المجاميع والفروق بالتقريب
estimate sums and differences by
rounding.
حل المسائل باستخدام التقدير أو اإلجابة الدقيقة.
solve problems by using an estimate or
an exact answer.

م

تابع/نواتج التعلم بحسب الصف:
5.5.4.1

5.5.5.1
5.5.6.1

5.5.7.1

5.5.8.1

5

Decimals

5.5.9.1

5.5.10.1

5.6.1.1

5.6.2.1

5.6.3.1
5.6.4.1
5.6.5.1
5.6.6.1

استكشاف جمع الكسور العشرية باستخدام
مكعبات نظام العد العشري.
explore adding decimals using base -ten
blocks.
استكشاف جمع األعــداد العشرية باستخدام
النماذج.
explore adding decimals using models.
جمع األعداد العشرية
add decimals.
استخدام خواص التجميع والتبديل والمحايد
لجمع األعداد الكلية واألعداد العشرية ذهنياً.
use the Associative, Commutative, and
Identity Properties to add whole numbers
and decimals mentally.
استكشاف طرح األعــداد العشرية باستخدام
مكعبات العد العشري.
explore subtracting decimals using base
-ten blocks.
استكشاف طرح الكسور العشرية باستخدام
النماذج
explore subtracting decimals using
models.
طرح األعداد العشرية
subtract decimals.
تقدير نواتج ضــرب األعــداد الكلية واألعــداد
العشرية
estimate products of whole numbers and
decimals.
استكشاف ضرب األعــداد العشرية في األعداد
الكلية
explore multiplying decimals by whole
numbers.
ضرب األعداد العشرية في األعداد الكلية
multiply decimals by whole numbers.
استخدام النماذج العشرية لضرب األعداد العشرية
explore using decimal models to multiply decimals.
ضرب األعداد العشرية في األعداد العشرية
multiply decimals by decimals.
ضرب األعداد العشرية في قوى العشرة
multiply decimals by powers of ten.
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حل المسائل باستخدام استراتيجية البحث عن
نمط
solve problems by looking for a pattern.
استخدام خواص التجميع والتبديل والمحايد
ًللضرب ذهنيا
use the Associative, Commutative, and
Identity Properties to multiply mentally.
تقدير نواتج قسمة األعــداد العشرية واألعداد
.الكلية
estimate quotients of decimals and whole
numbers.
استكشاف عملية قسمة األعداد العشرية على
.األعداد الكلية
explore dividing decimals by whole
numbers.
.قسمة األعداد العشرية على األعداد الكلية
divide decimals by whole numbers.
استكشاف استخدام النماذج لقسمة األعــداد
.العشرية على األعداد العشرية
explore using models to divide decimals
by decimals.
.قسمة األعداد العشرية على األعداد العشرية
divide decimals by decimals.
.قسمة األعداد العشرية على قوى العشرة
divide decimals by powers of ten.
يستكشف كتابة الكسور على شكل كسور عشرية
باستخدام النماذج وتكافؤ الكسور
explore how to use models and fraction
equivalence to write fractions as
decimals.
يكتب الكسور على شكل كسور عشريةباستخدام
.تكافؤ الكسور
use fraction equivalence to write fractions as decimals.
تحليل األعداد إلى العوامل األولية
find the prime factorization of numbers
استكشاف أنماط التحليل إلى العوامل األولية
explore patterns in prime factorization.
استخدام الحقائق واألنماط األساسية لضرب
ً ذهنيا1000 و100 و10 مضاعفات
use basic facts and patterns to multiply
multiples of 10, 100, and 1,000 mentally.
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حل المسائل باستخدام استراتيجية إنشاء جدول
make a table to solve problems.
استكشاف الضرب باستخدام نماذج المساحة
explore multiplication by using area
models.
ًاستخدام خاصية التوزيع للضرب ذهنيا
use the Distributive Property to multiply
mentally.
تقدير نواتج الضرب باستخدام التقريب واألعداد
.المتوافقة
estimate products by using rounding and
compatible numbers.
ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام في عدد مكون
.من رقم واحد
multiply up to a three -digit number by a
one -digit number.
ضرب عدد مكون من ثالثة أرقام في عدد مكون
.من رقمين
multiply up to a three -digit number by a
two -digit number.
فهم ربط القسمة بالضرب
understand how division and multiplication are related.
استكشاف القسمة باستخدام النماذج
explore division using models.
إجراء عمليات القسمة مع وجود باقي أو بدون
باقي
carry out division with and without remainders.
استخدام الحقائق األساسية واألنماط للقسمة على
ً ذهنيا1000 و100 و10 مضاعفات العدد
use basic facts and patterns to divide
multiples of 10, 100, and 1,000 mentally.
تقدير نواتج القسمة باستخدام التقريب واألعداد
.المتوافقة
estimate quotients by using rounding
and compatible numbers.
.قسمة األعداد الكبيرة باستخدام النماذج
explore division with greater numbers
using models.
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القسمة باستخدام خاصية التوزيع والنواتج
.الجزئية للقسمة
divide using the Distributive Property
and partial quotients.
قسمة عدد مكون من أربعة أرقــام على عدد
.مكون من رقم واحد
divide up to a four -digit number by a
one -digit number.
فهم كيفية وضع الرقم األول في ناتج القسمة
understand how to place the first digit in
a quotient.
يحل مسائل قسمة تؤدي إلى نواتج قسمة بها
.أصفار
solve division problems that result in
quotients that have zeros.
استكشاف كيفية تفسير الباقي في مسألة القسمة
explore how to interpret the remainder
in a division problem.
تفسير الباقي في مسألة القسمة
interpret the remainder in a division
problem.
تحديد المعلومات الزائدة أو الناقصة أو الالزمة
.لحل المسألة
identify extra information or missing information needed to solve a problem.
تقدير نواتج القسمة على األعداد المكونة من
.رقمين
estimate quotients with two -digit divisors.
استكشاف القسمة على أعداد مكونه من رقمين
.باستخدام النماذج
explore dividing by two -digit divisors
using models.
قسمة عدد مكون من ثالث أرقام على األكثر على
.مقسوم عليه مكون من رقمين
divide up to a three -digit number by a
two -digit divisor.
ًتعديل الناتج عندما يكون الرقم المقدر كبير جدا
.ًأو صغير جدا
adjust the quotient when the estimated
digit is too high or too low.
.قسمة األعداد الكبيرة على أعداد متعددة األرقام
divide greater numbers by multi -digit
divisors.
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حل المسائل باستخدام استراتيجية حل مسألة
.أبسط
solve problems by solving a simpler
problem.
يحدد العوامل المشتركة والعامل المشترك األكبر
لمجموعة من األعداد
Have students determine the common
factors and the greatest common factor
of a set of numbers.
يحل المسائل باستخدام التخمين والتحقق
والمراجعة
guess, check, and revise to solve problems.
يحدد المضاعفات المشتركة والمضاعف المشترك
األصغر لمجموعة من األعداد
determine the common multiples and
the least common multiple of a set of
numbers.
استخدام القوى واألسس في التعابير
use powers and exponents in
expressions.
يحل مسائل كالمية من خالل تفسير كسر مثل
قسمة البسط على المقام
solve word problems by interpreting a
fraction as division of the numerator by
the denominator.
يك ّون كسور مكافئة من خالل كتابة الكسر في
أبسط صورة
generate equivalent fractions by writing
a fraction in simplest form.
يقارن بين الكسور باستخدام المقام المشترك
األصغر
compare fractions by using the least
common denominator.
يق ّرب الكسور باستخدام خطوط األعداد والكسور
والكسور المرجعية
use number lines and benchmark fractions, such as 1/2, to round fractions.
 ويحل المسائل الكالمية،يجمع الكسور المتشابهة
التي تتضمن جمع الكسور المتشابهة
add like fractions and solve word problems involving the addition of like fractions.
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 ويحل المسائل الكالمية،يطرح الكسور المتشابهة
التي تتضمن طرج الكسور المتشابهة
subtract like fractions and solve word
problems involving the subtraction of
like fractions.
يجمع الكسور غير المتشابهة باستخدام النماذج
use models to add unlike fractions.
 ويحل المسائل،يجمع الكسور غير المتشابهة
الكالمية التي تتضمن جمع الكسور غير المتشابهة
add unlike fractions and solve word
problems involving the addition of unlike
fractions.
يطرح الكسور غير المتشابهة باستخدام النماذج
use models to subtract unlike fractions.
 ويحل المسائل،يطرح الكسور غير المتشابهة
الكالمية التي تتضمن طرح الكسور غير المتشابهة
subtract unlike fractions and solve word
problems involving the subtraction of
unlike fractions.
.يحل مسائل من خالل تحديد اإلجابات المنطقية
solve problems by determining reasonable answers.
يق ّدر مجاميع وفروق الكسور باستخدام الحس
العددي والكسور المرجعية
use number sense and benchmark fractions to estimate sums and differences.
يستكشف جمع األعــداد الكسرية باستخدام
النماذج
explore adding mixed numbers using
models.
 ويحل المسائل الكالمية، يجمع األعداد الكسرية
التي تتضمن جمع األعداد الكسرية
add mixed numbers and solve word
problems involving the addition of mixed
numbers.
 ويحل المسائل الكالمية، يطرح األعداد الكسرية
التي تتضمن طرح األعداد الكسرية
subtract mixed numbers and solve word
problems involving the subtraction of
mixed numbers.
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يطرح مع إعــادة التجميع باستخدام الكسور
المكافئة
use fraction equivalence to subtract with
renaming.
.استكشاف كيفية إيجاد جزء من عدد
explore how to find part of a number.
تقدير ناتج ضرب الكسور باستخدام األعــداد
المتوافقة والتقريب
estimate products of fractions using
compatible numbers and rounding.
استكشاف عملية ضــرب أعــداد كلية وكسور
باستخدام النماذج
explore multiplying whole numbers and
fractions using models.
ضرب األعداد الكلية والكسور
multiply whole numbers and fractions.
استكشاف استخدام النماذج لضرب كسر بكسر
explore using models to multiply a fraction by a fraction.
ضرب الكسور
multiply fractions.
ضرب األعداد الكسرية
multiply mixed numbers.
شرح ضرب الكسور مع القياس
interpret multiplication of fractions as
scaling.
قسمة األعداد الكلية على كسور الوحدة باستخدام
النماذج
divide whole numbers by unit fractions
using models.
استخدام الرسم البياني الشريطي لقسمة أعداد
كلية على كسور الوحدة
use bar diagrams to divide whole numbers by unit fractions.
استخدام الرسم البياني الشريطي لقسمة كسور
الوحدة على أعداد كلية
use bar diagrams to divide unit fractions
by whole numbers.
حل المسائل عبر تصميم رسم تخطيطي
solve problems by drawing a diagram.
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Algebra
ناتج التعلم
يكتب التعابير العددية ويوجد قيمتها
write and evaluate numerical expressions.
يوجد قيمة تعابير باستخدام ترتيب العمليات
use the order of operations to evaluate expressions.
يكتب تعابير عددية لتمثيل عبارات لفظية باستخدام األعداد
ورموز العمليات
use numbers and operation symbols to write verbal phrases as numerical expressions.
يحل المسائل باستخدام الترتيب العكسي
solve problems by working backward.
يوجد قيمة التعابير ذات المتغيرات باستخدام ترتيب
العمليات
evaluate expressions with variables using the order of operations.
يوجد قيمة التعابير ذات المتغيرات باستخدام ترتيب
العمليات
evaluate expressions with variables using the or�
.der of operations
ُينشئ أنماط عددية ويحدد العالقات بين األنماط
generate numerical patterns and identify pattern
relationships.
ويوسع األنماط والمتتاليات
ّ يحدد
Have students identify and extend patterns and
sequences.
يحل مسائل تتضمن نمطين عددين باستخدام التمثيل
البياني لألزواج المرتبة في المستوى اإلحداثي
graph ordered pairs on a coordinate plane to
solve problems involving two numerical patterns.
يعين نقاط على شبكة لحل مسائل من الحياة اليومية
plot points on a grid to solve real -world problems.
يحل مسائل من الحياة اليومية باستخدام التمثيل البياني
لألزواج المرتبة في المستوى اإلحداثي
graph points on a coordinate plane to solve real
-world and mathematical problems.
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مجال الهندسة والقياس/تابع
م

ناتج التعلم
قياس طول األجسام إلى أقرب سنتيمتر ومليمتر
measure the length of objects to the
nearest centimeter and millimeter.
تحويل قياسات الطول ضمن النظام المتري
convert measurements of length within
the metric system.
تقدير كتلة األجسام واستخدام ميزان لقياس كتلة
األجسام
estimate the mass of objects and use a
balance to measure the mass of objects.
تحويل قياسات الكتلة ضمن النظام المتري
convert measurements of mass within
the metric system.
تحويل قياسات السعة ضمن النظام المتري
convert measurements of capacity
within the metric system.
تصنيف أشكال ثنائية األبعاد بناء على خواصها
Have students classify two -dimensional
figures based on properties.
قياس أضالع وزوايا المثلثات
measure the sides and angles of triangles.
تصنيف المثلثات بناء على سماتها كقياسات
األطوال وقياسات الزوايا
classify triangles based on attributes,
such as side measures and angle measures.
قياس أضالع وزوايا رباعيات األضالع
measure the sides and angles of quadrilaterals.
تصنيف رباعيات األضالع باستخدام سمات مثل
األضالع المتطابقة واألضالع المتوازية والزوايا
القائمة
classify quadrilaterals based on attributes, such as congruent sides, parallel
sides, and right angles.
تحديد عناصر الدائرة وتصنيفها
identify and describe parts of circles.
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Numbers and Operations
ناتج التعلم
Find the GCF and LCM.
Represent ratios using abstract models
Give examples of ratios as fractions and
use ratios to compare quantities
Use models to find unit rates

المحور
6.1.1.1

Multiplication .
& Division

E1.1.6.1
6.1.2.1
E2.1.6.1

Give examples of rates and write rates
.as unit rates

6.1.3.1

Use tables to solve problems involving ra.tios and rates

6.1.4.1

Use graphs to represent problems involving ratios and rates
Solve problems using the four-step plan
Find equivalent ratios and rates by using
.unit rates and equivalent fractions
Use models to solve real-life problems involving rates and ratios
Solve problems involving ratios and rates
Represent percentages using abstract
models
.Write percents as fractions and vice versa
Write percents as decimals and vice
.versa
Write equivalent forms of fractions, decimals, and percents that are greater than
100% and less than 1%.
Solve a problem relying on an easier one
Compare and order fractions, decimals,
and percents.
Estimate the percent of a number
Modelling percent of a number
Find the percent of a number
Solve percent problems to find the whole.
Write decimals as fractions or mixed
.numbers and vice versa
.Add and subtract decimals

الصف

6.1.5.1
I.1.6.1
6.1.6.1
E3.1.6.1
6.1.7.1
E1.1.6.2

Ratios, Proportionality &
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6.2.1.1

Decimals

6.3.1.1
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Estimate the products of decimals and
judge the reasonableness of the results.
Find products of decimals and whole
numbers.
.Multiply decimals by decimals
Multiply by powers of ten
Solve problem using patterns
Find quotients of problems involving
multi -digit numbers
Estimate the quotients of decimals and
.judge the reasonableness of the results
Divide decimals by whole numbers
Divide decimals by decimals
Estimate products with fractions
Multiply fractions and whole numbers
Multiply fractions
.Multiply mixed numbers
Multiply fractions and whole numbers
Multiply fractions
.Multiply mixed numbers
Solve problems using graphs
Using models to divide whole numbers
by fractions
Divide whole numbers by fractions
Use models to divide fractions
Divide fractions
Divide mixed numbers
Represent integers using counting blocks
Use integers to represent real -world situations
Discover the absolute value of an integer
using the number line
Find the absolute value of an integer
Compare and order integers
Solve problems using backward-work
strategy
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E3.1.6.5
6.5.4.1

Rational
numbers

6

المحور

الصف

6.5.5.1

Geometry
م

ناتج التعلم
Change units of measure in the
customary system.
Represent the area law for parallelograms
Find the area of parallelograms
Represent the area law for triangles
Find the areas and missing dimensions of
triangles
Represent the area law for trapezoids
Find the area of trapezoids
Solve problems using diagrams
Determine how changes in dimensions
affect perimeter and area.
Estimate the area of an irregular figure
Find the areas of composite figures.
Graph ordered pairs on the coordinate
plane.
Graph ordered pairs on the coordinate
plane.
Find the distance between two points on
the coordinate plane
Draw polygons in the coordinate plane
and use coordinates to find length.
Use models to determine the volume of a
prism with a rectangular base
Find the surface areas of rectangular
prisms.
Find the volume of triangular prisms.
Solve problems using models
Use models and nets to determine the
surface area of a prism with a rectangular
base
Find the surface areas of rectangular
prisms.
Use nets to determine the surface area of
a triangular prism

المعيار
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Find the surface area of triangular prisms.
Use nets to determine the surface area of
pyramid with square base
Find the surface area of pyramids

6.10.4.1
E4.1.6.10

Solids, Surface
Area & Volume

6.10.5.1

Algebras
ناتج التعلم
Explore different parts for a numeral expression
Evaluate algebraic expressions.
Write expressions using models
Write verbal phrases as simple algebraic
expressions.
Solve non-traditional problems by representing them
Use properties to simplify expressions.
Model the distributivity property using
models of area and algebraic blocks
Use the Distributive Property to compute
multiplication problems mentally and to
rewrite algebraic expressions.
Determine equivalent expressions using
models
Use properties to simplify expressions.
Solve equations by using mental math
and the guess, check, and revise strategy.
Solve one-step addition operations using
models
Solve and write addition equations.
Solve one-step subtraction operations using models
Solve and write subtraction equations.
Solve non-traditional problems using
guessing, checking, and revision
Solve one-step multiplication operations
using models
.Solve and write multiplication equations
Solve one-step division operations using
models
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Solve and write division equations
Represent inequalities using bar diagrams
Solve inequalities by using mental math
and the guess, check, and revise strategy.
Write and graph inequalities
Represent and solve one-step addition
and subtraction inequalities
.Solve one -step inequalities

6.7.5.1
E1.1.6.8
6.8.5.1
6.8.6.1

Expressions,
Equations &
Inequalities

E2.1.6.8
6.8.7.1

Data Analysis and Probability
Identify statistical questions as ones alE1.1.6.11
lowing various answers
Summarize numerical data using the
6.11.1.1
mean
Find and interpret the median and mode
6.11.2.1
of a set of data.
Solve problems using logical reasoning
I.1.6.11
Find the measures of variation.
Find and interpret the mean absolute deviation for a data set.
Choose an appropriate measure of central tendency.
Construct and analyze line plots

6.11.3.1
6.11.4.1
6.11.5.1
6.12.1.1

Construct and analyze histograms

6.12.2.1

Display and interpret data in box plots.

6.12.3.1

Solve problems using graphs

I.1.6.12

Describe a data distribution by its center,
spread, and overall shape.
Collect and represent data
Draw and interpret line graphs

Graphical &
Statistical Representations

6

6.12.4.1
E1.1.6.12
6.12.5.1

Select an appropriate display for a set of
data.

6.12.6.1

Determine the appropriate unit and tool
to measure a body

E2.1.6.12
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Functions
م

ناتج التعلم
Complete function tables for given function rules.
Extend and describe sequences using algebraic expressions.
Construct and analyze different verbal,
tabular, graphical, and algebraic representations of functions.
Construct and analyze different verbal,
tabular, graphical, and algebraic representations of functions.
Solve non-traditional problems using the
table making strategy
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المعيار

المحور

الصف

Linear
Functions

6

6.8.1.1
6.8.2.1
6.8.3.1

6.8.4.1
I.1.6.8

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers and Operations
Use bar diagrams to solve problems involving rates and rations
Find unit rates
Convert rates using unit rates and dimensional analysis
Identify proportional and nonproportional
relationships.
Solve problems using four-step plan

Identify proportional relationships by
graphing on the coordinate plane
Compare and identify the differences between the proportional and nonproportional relationships
.Use proportions to solve problems
Understand the slope as a rate of change
Represent and identify constant rates of
change.
Identify slope using tables and graphs
Use direct variation to solve problems
Use percent diagrams to solve problems
Find the percent of a number
Estimate the percent of a number
Solve problems involving percentages
Solve problems involving percents by using the percent proportion.
Solve problems involving percents by using the percent equation.
Solve problems using the strategy of
identifying reasonable answers
Use bar diagrams to solve problems involving percentages of chage
Solve problems involving percent increase and percent decrease.
Solve problems involving financial literacy, such as sales tax, tips, and markup
Solve problems involving discount
Solve problems involving simple interest

E1.1.7.1
7.1.1.1
7.1.3.1
7.1.4.1
I.1.7.1
7.1.5.1
E2.1.7.1
7.1.6.1
E3.1.7.1
7.1.7.1
7.1.8.1
7.1.9.1
E1.1.7.2

Ratio &
proportion &
percentage

7

7.2.1.1
7.2.2.1
E2.1.7.2
7.2.3.1
7.2.4.1
I.1.7.2
E3.1.7.2
7.2.5.1
7.2.6.1
7.2.7.1
7.2.8.1
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Use spreadsheets to evaluate compound
interest
Solve non-traditional problems using
modelling
Make use of online maps in scale drawings
Solve problems involving scale drawings
Simplify complex fractions
Read and write integers, and find the absolute value of an integer.
Use concrete models to add integers
add integers
Use concrete models to subtract integers
subtract integers
Find the distance between two rational
numbers on the number line
Use concrete models to multiply integers
multiply integers
Use properties to prove the rules of multiplication of integers
divide integers
Reprsent rational numbers on the number
line
Write fractions as terminating or repeating
decimals and write decimals as fractions
compare and order rational numbers
Add and subtract similar fractions on the
number line
Add and subtract rational numbers, expressed as like fractions.
Add and subtract fractions with unlike
denominators.
add and subtract mixed numbers
Solve problems using diagrams
Multiply fractions and mixed numbers
divide fractions and mixed numbers
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E4.1.7.2
I.1.7.7
E2.1.7.7
7.7.4.1
7.1.2.1

Fractions

7.3.1.1
E1.1.7.3
7.3.2.1
E2.1.7.3
7.3.3.1
E3.1.7.3

Integers

E4.1.7.3
7.3.4.1

7

E5.1.7.3
7.3.5.1
E1.1.7.4
7.4.1.1
7.4.2.1
E2.1.7.4
7.4.3.1
7.4.4.1
7.4.5.1
I.1.7.4
7.4.6.1
7.4.8.1

Rational
numbers

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Algebra
م

ناتج التعلم
Solve problems by looking for patters

Evaluate simple algebraic expressions
Identify and use mathematical properties
to simplify algebraic expressions.
Apply the Distributive Property to rewrite algebraic expressions.
Simplify algebraic expressions
Add linear expressions
Subtract linear expressions
Factor linear expressions using models
Read and write integers, and find the absolute value of an integer.
Write and solve addition and subtraction
equations using models
.Solve addition and subtraction equations
Write and solve multiplication equations
using chart diagrams
Solve one -step multiplication and division equations.
Solve problems with rational coefficients
using chart diagrams
Solve one -step equations with rational
coefficients.
Solve two-step equations using bar diagrams
Solve two -step equations
Solve two-step equations of the form
p(x+q)=r using models
Solve two -step equations of the form p(x
+ q) = r.
Solve non-traditional problems using
backward ordering
Solve problems involing inequalities using models
Solve inequalities by using the Addition
and Subtraction Properties of Inequality

المعيار
I.1.7.3

المحور

الصف

Patterns

7.5.1.1
7.5.3.1
7.5.4.1
7.5.5.1
7.5.6.1
7.5.7.1
E2.1.7.5
7.5.8.1
E1.1.7.6
7.6.1.1
E2.1.7.6
7.6.2.1
E3.1.7.6

Expressions,
Equations &
Inequalities

7

7.6.3.1
E4.1.7.6
7.6.4.1
E5.1.7.6
7.6.5.1
I.1.7.6
E6.1.7.6
7.6.6.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Solve inequalities by using the Multiplication or Division Properties of Inequality
Model and solve two -step inequalities
and represent the solution on the number line.
Describe the relationships and extend
terms in arithmetic sequences.
Discover patterns in sequences of geometric figures
Solve non-stadard problems using tables

7.6.7.1
7.6.8.1
7.5.2.1
E1.1.7.5

Expressions,
Equations &
Inequalities
7

Sequences &
Series

I.1.7.5

Geometry
ناتج التعلم
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Convert units of measure between the
customary and metric systems
Classify angles and identify vertical and
adjacent angles
Identify pairs of complementary and supplementary angles.
Draw triangles using given angles or side
lengths
Idenify and classify triangles and find
missing angle measures.
Draw three -dimensional figures given
the top, side, and front views.
Identify and draw three -dimensional figures
Explain the relation between the diameter of a circle and its diamter
Find the circumference of circles
Explore the law for the area of a circle
Find the area of circles
Find the area of composite figures
Solve problems through soolving easier
ones
Find the volume of prisms
Explore the laws for the volume of a
pyramid
Find the volume of pyramids
Find the surface area of a pyramid using
models and nets

المحور
7.4.7.1
7.7.1.1
7.7.2.1
E1.1.7.7
7.7.3.1

Measurement
Lines and
Angles

Triangles

7.7.5.1

Space

7.7.6.1

Geometry

E1.1.7.8
7.8.1.1
E2.1.7.8
7.8.2.1

Circles

7.8.3.1
I.1.7.8
7.8.4.1
E3.1.7.8
7.8.5.1
E4.1.7.8

الصف

Solids nets,
Surface Area &
Volume

7

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Find the surface area of prisms.
7.8.6.1
Compare the surface areas and volumes
E5.1.7.8
of prisms with rectangular bases
Find the surface areas of pyramids
7.8.7.1
Find the volume and surface area o
E6.1.7.8
f composite figures
Find the volume and surface area of a
7.8.8.1
composite figure.
Data Analysis and Probability
ناتج التعلم
Find the probability of a simple event and
its complement.
Use experiments in identifying relative
frequency
Find and compare experimental and the.oretical probabilities
USe relative frequencies and theorems to
determine if a game is fair or not
.Find probabilities of compound events
Perform probability simulations to model
real -world situations involving uncer.tainty
Simulate compound events
Solve problems by graphing them
Use multiplication to count the number
.of outcomes and find probabilities
Find the number of permutations of a set
.of objects and find probabilities
Explore the probability of independent
and dependent events
Find the probability of independent and
dependent events.
Predict actions of a larger group by using
a sample.
Determine whether sampling methods
.are valid
Analyze multiple samples of data
.Identify misleading graphs and statistics
Solve problems using graphs

Solids nets,
Surface Area &
Volume

المحور

الصف

Probabilities

7

7.9.1.1
E1.1.7.9
7.9.2.1
E2.1.7.9
7.9.3.1
7.9.4.1
E3.1.7.9
I.1.7.9
7.9.5.1
7.9.6.1
E4.1.7.9
7.9.7.1
7.10.1.1
7.10.2.1
E1.1.7.10
7.10.3.1

Graphical Representations &
Statistics

I.1.7.10
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Use measures of central tendancy and
dispersion to compare two statistical
groups
Compare two populations
Analyze visual overlap of two data distributions
Select, organize and construct appropri.ate data displays
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E2.1.7.10
7.10.4.1
E3.1.7.10
7.10.5.1

Graphical Representations &
Statistics

7

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers and Operations
م

ناتج التعلم
Write fractions as decimals and decimals
as fractions
Write and evaluate expressions involving
.powers and exponents
Simplify real number expressions by multiplying and dividing monomials
Use the Laws of Exponents to find pow.ers of monomials
Solve problems using four-step plan
Simplify expressions involving negative
.exponents
Use scientific notation to write large and
.small numbers
Compute with numbers written in scien.tific notation
Explain scientific notation using
technology
Find square roots and cube roots
Estimate square roots of non-perfect
squares
Estimate square and cube roots
Compare mathematical expressions
Translate tables and graphs into linear
equations

Solve equations with rational coefficients
Use bar diagrams to write and solve twostep equations
Solve two -step equations
Write two -step equations that represent
.situations
Solve problems by working backward
Solve equations having variables on each
side using algebraic blocks

المحور
8.1.1.1

الصف

Rational
numbers

8.1.2.1
8.1.3.1
8.1.4.1
I.1.8.1
8.1.5.1
8.1.6.1
8.1.7.1

Real numbers
,Exponents and
Roots

8

E1.1.8.1
8.1.8.1
E2.1.8.1
8.1.9.1
8.1.10.1
8.4.1.1

Ratio, Proportion & Percentages

Algebra
8.2.1.1
E1.1.8.2
8.2.2.1
8.2.3.1

Expression,
Equations &
Inequalities

8

I.1.8.2
E2.1.8.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Solve equations with variables on each
side.
Solve multi -step equations
Solve non-traditional problems using
patterns

8.2.4.1
8.2.5.1
I.1.8.5

Solve problems using guessing, checking,
and revision
.Write an equation of a line
Represent relations using tables and
.graphs
identify the relations that constitute functions
Find function values and complete func.tion tables
Represent linear functions using tables
.and graphs
Solve non-traditional problems using
tables
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8

المحور

الصف

Functions

ناتج التعلم
Identify proportional and nonproportional
linear relationships by finding a constant
rate of change
Use tables and graphs to find the slope
.of a line
.Use direct variation to solve problems
Graph linear equations using the slope
.and y -intercept
Represent slope-triangles graphically and
analyze them
Graph an equation using the x - and y
.-intercepts

Expression,
Equations &
Inequalities

8.3.1.1
8.3.2.1
8.3.3.1
8.3.4.1
E1.1.8.3

Linear
Functions

8.3.5.1
I.1.8.3
8.3.6.1
8

8.4.2.1
E1.1.8.4

Functions

8.4.3.1
8.4.4.1

I.1.8.4

Compare properties of functions repre.sented in different ways

8.4.5.1

Find and interpret the rate of change and
.initial value of a function

8.4.6.1

Determine whether a function is linear or
.nonlinear

8.4.7.1

Linear
Functions

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Graph quadratic functions

8.4.8.1

Linear

Sketch and describe qualitative graphs

8.4.9.1

Functions

8

Geometry
ناتج التعلم
Study the relations between angles when
a secant cuts two parallel lines
Identify relationships of angles formed by
two parallel lines cut by a transversal
Write geometric proofs
Discover the relation between the angles
of a triangle
.Find missing angle measures in triangles
Explore the relation between the sides of
a right triangle
Use the Pythagorean Theorem
Prove Pythagoras’ theorem and its
converse
Solve problems using the Pythagorean
.Theorem
Find the sum of the angle measures of a
polygon and the measure of one interior
.angle of a regular polygon
Find the distance between two points on
.the coordinate plane
Identify the properties of reflection and
translation and rotation
Graph translations on the coordinate
.plane
Graph reflections on the coordinate
.plane
Solve non-traditional problems by acting
them out
Identify rotational symmetry
.Graph rotations on the coordinate plane

المحور

الصف

E1.1.8.5
8.5.1.1

Lines & Angles

8.5.2.1
E2.1.8.5
8.5.3.1
E3.1.8.5

Triangles

8.5.5.1
E4.1.8.5
8.5.6.1

8

8.5.4.1

Polygons

8.5.7.1

Coordinate
Geometry

E1.1.8.6
8.6.1.1
8.6.2.1
I.1.8.6

Geometric
Conversions
,Symmetry &
Similarity

E2.1.8.6
8.6.3.1
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Explore the dilation properties with
angles and sides
.Use scale factors to graph dilations
Explore transformations like translation
and reflection and rotation
Use a series of transformations to create
congruent figures
Identify the rules to be used to investigate
triangle congruence
Write congruence statements for congru.ent figures
Solve problems by drawing diagrams
Explore the properties of similar triangles
Use transformations to create similar
figures
Identify similar polygons and find
missing measures of similar polygons.
Solve problems involving similar triangles
Relate the slope of a line to similar triangles
Find the relationship between perimeters
and areas of similar figures
Identify the relation between three-dimensional figures and circles
Find the volume of cylinders
Find the volume of cones
Find the volume of spheres
Solve problems through solving easier
ones
Find the surface area of a cylinder using
models and nets
Find the surface area of cylinders
Discover the law of the area of a cone using nets of cones
Find the surface area of cones.
Identify how changes in dimensions affect areas and volumes
Solve problems involving similar solids
119

E3.1.8.6
8.6.4.1
E1.1.8.7
8.7.1.1
E2.1.8.7
8.7.2.1
I.1.8.7
E3.1.8.7

Geometric
Conversions
,Symmetry &
Similarity

8.7.3.1
8.7.4.1
8.7.5.1
8

8.7.6.1
8.7.7.1
E1.1.8.8
8.8.1.1
8.8.2.1
8.8.3.1
I.1.8.8
E2.1.8.8
8.8.4.1
E3.1.8.8
8.8.5.1
E4.1.8.8
8.8.6.1

Solids, Surface
Area & Volume

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Data Analysis and Probability
ناتج التعلم
Use scatter plots to study the relation between data groups
Construct and make conjectures about
.scatter plots
Use lines of best fit for predictions
Draw lines of best fit and use them to
make predictions about data
Construct and interpret two -way tables
Solve problems using graphs
Find the measures of center and variation.
Find and interpret the mean absolute deviation for a set of data
Analyze data distributions

المحور

الصف

Graphical Representations &
Statistics

8

E1.1.8.9
8.9.1.1
E2.1.8.9
8.9.2.1
8.9.3.1
I.1.8.9
8.9.4.1
8.9.5.1
8.9.6.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers and Operations
ناتج التعلم
Compare ratios.
Solve proportions.
Find the percent of change.
Solve problems involving percent of
change.
Multiply monomials using the properties of exponents.
Simplify expressions using the multiplication properties of exponents.
Divide monomials using the properties
of exponents.
Simplify expressions containing negative
and zero exponents.
Evaluate and rewrite expressions involving rational exponents.
Solve equations involving expressions
with rational exponents.
Express numbers in scientific notation.
Find products and quotients of numbers
expressed in scientific notation.
Write verbal expressions for algebraic
expressions.
Write algebraic expressions for verbal
expressions.
Evaluate numerical expressions by using
the order of operations.
Evaluate algebraic expressions by using
the order of operations.
Recognize the properties of equality
and identity.
Recognize the Commutative and
Associative Properties.
Use the Distributive Property to evaluate
expressions.
121

المحور

الصف

9.2.6.1
9.2.6.2
9.2.7.1

 النسب-النسب
المئوية والتناسب

9.2.7.2
9.8.1.1
9.8.1.2
9.8.2.1
9.8.2.2
9.8.3.1

9

األعداد الحقيقية
واألسس والجذور

9.8.3.2
9.8.4.1
9.8.4.2

Algebra
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.4.1

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

9

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Use the Distributive Property to simplify
expressions.
.Solve equations with one variable
.Solve equations with two variables
Represent relations.
Interpret graphs of relations.
Determine whether a relation is a function.
Find function values.
Interpret intercepts, and symmetry of
graphs of functions
nterpret positive, negative, increasing,
and decreasing behavior, extrema, and
end behavior of graphs of functions.
Translate sentences into equations.
Translate equations into sentences.
Solve equations by using addition or
subtraction.
Solve equations by using multiplication
and division.
Solve equations involving more than
one operation.
Solve equations involving consecutive integers.
Solve equations with the variable on
each side.
Solve equations involving grouping symbols.
Evaluate absolute value expressions.
Solve absolute value equations.
Solve equations for given variables.
Use formulas to solve real -world problems.
Solve mixture problems.
Solve uniform motion problems.
Write and graph linear equations in
slope -intercept form.
Model real -world data with equations

9.1.4.2
9.1.5.1
9.1.5.2
9.1.6.1
9.1.6.2
9.1.7.1
9.1.7.2
9.1.8.1
9.1.8.2
9.2.1.1
9.2.1.2
9.2.2.1
9.2.2.2

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

9

9.2.3.1
9.2.3.2
9.2.4.1
9.2.4.2
9.2.5.1
9.2.5.2
9.2.8.1
9.2.8.2
9.2.9.1
9.2.9.2
9.4.1.1
9.4.1.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Write an equation of a line in slope intercept form given the slope and one
point.
Write an equation of a line in slope intercept form given two points.
Write equations of lines in point -slope
form.
Write linear equations in different
forms.
Write an equation of the line that passes
through a given point, parallel to a given
line.
Write an equation of the line that passes
through a given point, perpendicular to
a given line.
Investigate relationships between quantities by using points on scatter plots.
Use lines of fit to make and evaluate
predictions.
Write equations of best -fit lines using
linear regression.
Write equations of median -fit lines.
Solve linear inequalities by using addition.
Solve linear inequalities by using subtraction.
Solve linear inequalities by using multiplication.
Solve linear inequalities by using division.
Solve linear inequalities involving more
than one operation.
Solve linear inequalities involving the
Distributive Property.
Solve compound inequalities containing
the word and and graph their solution
set.
olve compound inequalities containing
the word or and graph their solution set.
Solve and graph absolute value inequalities (<).
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9.4.2.1
9.4.2.2
9.4.3.1
9.4.3.2
9.4.4.1

9.4.4.2
9.4.5.1
9.4.5.2
9.4.6.1
9.4.6.2
9.5.1.1
9.5.1.2
9.5.2.1
9.5.2.2
9.5.3.1
9.5.3.2
9.5.4.1
9.5.4.2
9.5.5.1

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

9

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Solve and graph absolute
value inequalities (>).
Graph linear inequalities on
the coordinate plane.
Solve inequalities by graphing.
Determine the number of solutions a
system of linear equations has, if any.
Solve systems of linear equations by
graphing.
Solve systems of equations by using substitution.
Solve real -world problems involving systems of equations by using substitution.
Solve systems of equations by using elimination with addition.
Solve systems of equations by using elimination with subtraction.
Solve systems of equations by using elimination with multiplication.
Solve real -world problems involving systems ofequations.
Determine the best method for solving
systems of equations.
Apply systems of equations.
Solve systems of linear inequalities by
graphing.
Apply systems of linear inequalities.
Use the Distributive Property to factor
polynomials.
Solve quadratic equations of the form
ax 2 + bx = 0.
Factor trinomials of the form
x 2 + bx + c.
Solve equations of the form
x 2 + bx + c = 0.
1. Factor trinomials of the form
a x 2 + bx + c.
Solve equations of the form
a x 2 + bx + c = 0.
1. Factor binomials that are the
difference of squares.

9.5.5.2
9.5.6.1
9.5.6.2
9.6.1.1
9.6.1.2
9.6.2.1
9.6.2.2
9.6.3.1
9.6.3.2
9.6.4.1
9.6.4.2
9.6.5.1

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

9

9.6.5.2
9.6.6.1
9.6.6.2
9.7.5.1
9.7.5.2
9.7.6.1
9.7.6.2
9.7.7.1
9.7.7.2
9.7.8.1
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Use the difference of squares to
solve equations.
Factor perfect square trinomials.
Solve equations involving perfect
squares.
Determine the number and type of
roots for a polynomial equation.
Find the zeros of a polynomial function.
Simplify radical expressions by using the
Product Property of Square Roots.
Simplify radical expressions by using the
Quotient Property of Square Roots.
Add and subtract radical expressions.
Multiply radical expressions.
Solve radical equations.
Solve radical equations with extraneous
solutions.
Identify and use inverse variations.
Graph inverse variations.
Solve rational equations.
Use rational equations to solve problems.
Write an equation of a line given
information about the graph.
Solve problems by writing equations.
Identify and generate geometric sequences.
Relate geometric sequences to
exponential functions.
Use a recursive formula to list the terms
in a sequence.
Write recursive formulas for arithmetic
and geometric sequences.
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9.7.8.2
9.7.9.1
9.7.9.2
9.7.10.1
9.7.10.2
9.9.2.1
9.9.2.2
9.9.3.1
9.9.3.2

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

9.9.4.1
9.9.4.2

9

9.9.5.1
9.9.5.2
9.9.7.1
9.9.7.2
9.11.4.1
9.11.4.2
9.8.7.1
9.8.7.2
9.8.7.1
9.8.7.2

المتتاليات
والمتسلسالت

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Functions
ناتج التعلم

المحور

Identify linear equations, intercepts, and
zeros.

9.3.1.1

Graph linear equations.

9.3.1.2

Solve linear equations by graphing.
Estimate solutions to an equation by

9.3.2.1

graphing.
Use rate of change to solve problems.
Find the slope of a line.
Write and graph direct variation equations.
Solve problems involving direct variation.
Recognize arithmetic sequences.
Relate arithmetic sequences to linear
functions
Write an equation for a proportional relationship.
Write an equation for a nonproportional
relationship.
1. Find the inverse of a relation.
2. Find the inverse of a linear
function.
.Write polynomials in standard form .1
.Add and subtract polynomials .2
.Multiply a polynomial by a monomial .1
Solve equations involving the products .2
.of monomials and polynomials
1. Multiply binomials by using the FOIL
method.
2. Multiply polynomials by using the
Distributive Property
.Find squares of sums and differences .1
Find the product of a sum and a dif� .2
.ference

الصف

9.3.2.2
9.3.3.1
9.3.3.2
9.3.4.1
9.3.4.2

الدوال الخطية

9.3.5.1
9.3.5.2
9.3.6.1
9

9.3.6.2
9.4.7.1
9.4.7.2
9.7.1.1
9.7.1.2
9.7.2.1
9.7.2.2
9.7.3.1

الدوال كثيرة
الحدود

9.7.3.2
9.7.4.1
9.7.4.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
.Graph exponential functions .1
Identify data that display exponential .2
.behavior
Solve problems involving exponential .1
.growth
Solve problems involving exponential .2
.decay
Graph and analyze dilations of radical .1
.functions
Graph and analyze reflections and .2
.translations of radical functions
.Identify excluded values .1
Identify and use asymptotes to graph .2
.rational functions

9.8.5.1
9.8.5.2

الدوال األس ّية
9.8.6.1
9.8.6.2
9.9.1.1
9.9.1.2
9.9.6.1
9.9.6.2

الدوال الجذرية

الدوال النسبية

Geometry
ناتج التعلم
1. Identify and model points, lines, and
planes.
2. Identify intersecting lines and planes
1. Measure segments.

9.10.1.1

9.10.2.1
9.10.2.2

2. Find the midpoint of a segment.
. كتابة براهين تتضمن جمع قطع مستقيمة.1

9.10.3.2

. كتابة براهين تتضمن تطابق قطع مستقيمة.2
1,Find the distance between a point and
a line.

9.10.4.2

2.Find the distance between two parallel
lines.
Identify the relationship between two.1
.lines or two planes

9.11.6.2

Name angle pairs formed by parallel.2

9.11.1.2

9.10.3.1
9.10.4.1

الهندسة
االحداثية

9.11.6.1

9.11.1.1

الصف
9

9.10.1.2

2. Calculate with measures.
1. Find the distance between two points.

.lines and transversals
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المحور

الخطوط والزوايا

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
1.Use theorems to determine the relationships between specific pairs of angles.
2.Use algebra to find angle measurements.
1. Find slopes of lines.
2.Use slope to identify parallel and perpendicular lines.
1.Recognize angle pairs that occur with
parallel lines.
2.Prove that two lines are parallel.
1. Identify and classify triangles by angle

9.11.2.1
9.11.2.2

9.11.3.1
9.11.3.2
9.11.5.1
9.11.5.2
9.12.1.1

measures and side measures.
1. Apply the Triangle -Sum Theorem

9.12.1.2

2. Apply the Exterior Angle Theorem
1. Name and use corresponding parts of

9.12.2.2

congruent polygons.

9.12.3.1

2. Prove triangles congruent using the

9.12.3.2

definition of congruence.
1. Use the SSS and SAS Postulates to

9.12.4.1

test for triangle congruence.
1. Use the ASA and AAS Postulates to
test
for triangle congruence.
1. Use properties of isosceles and
equilateral triangles.
1. Identify congruence transformations.
2. Verify congruence of figures after a
congruence transformation.
1. Position and label triangles for use in

الخطوط والزوايا

9.12.2.1

9

9.12.4.2
9.12.5.1

المثلثات

9.12.5.2
9.12.6.1
9.12.6.2
9.12.7.1
9.12.7.2

coordinate proofs.

9.12.8.1

2. Use coordinate geometry to write

9.12.8.2

proofs.
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
1. Find perimeters and areas of
parallelograms.
2. Find perimeters and areas of triangles.
1. Identify similar triangles using the AA
Similarity Postulate and the SSS and SAS
Similarity Theorems.
2. Use similar triangles to solve
problems.
1. Use proportional parts within triangles.

9.12.9.1
9.12.9.2

9.14.1.1
9.14.1.2

المثلثات

9.14.2.1

2. Use proportional parts with parallel
lines.
1. Recognize and apply the properties of

9.14.2.2

the sides and angles of parallelograms.

9.13.1.1

2. Recognize and apply the properties of

9.13.1.2

9

the diagonals of parallelograms.
1. Recognize the conditions that ensure a
quadrilateral is a parallelogram.

9.13.2.1

2. Prove that a set of points form a

9.13.2.2

األشكال الهندسية
ثنائية وثالثية
األبعاد

parallelogram in the coordinate plane.
1. Recognize and apply properties of
rectangles

9.13.3.1

2. Determine whether parallelograms are

9.13.3.2

rectangles.
1. Recognize and apply properties of
rhombi and squares.

9.13.4.1

2. Determine whether quadrilaterals are

9.13.4.2

rectangles, rhombi, or squares.
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
1. Recognize and apply the properties of
trapezoids, including the medians of
trapezoids.
2. Recognize and apply the properties of
kites.
1. Identify similaritytransformations.
2. Verify similarity after a similarity
transformation.
1. Draw reflections.
2. Draw reflections in the coordinate
plane.
1. Draw translations.
2. Draw translations in the coordinate
plane.
1. Draw rotations.
2. Draw rotations in the coordinate plane
1. Draw glide reflections and other compositions of isometries in the coordinate
plane.
2. Draw compositions of reflections in
parallel and intersecting lines.
1. Identify line and rotational symmetries in twodimensional figures.

9.13.5.1
9.13.5.2

9.14.3.1
9.14.3.2
9.14.4.1
9.14.4.2
9.14.5.1
9.14.5.2
9.14.6.1
9.14.6.2

7.1..9.13
9.13.7.2

9.13.8.1

2. Identify plane and axis symmetries in
threedimensional figures.
1. Draw dilations.

9.13.8.2

2. Draw dilations in the coordinate plane.
1. Identify and use parts of circles.

9.14.9.2

2. Solve problems involving the
circumference of a circle.

التحويالت
الهندسية

9

9.14.9.1

9.15.1.1
9.15.1.2

الدوائر
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
1. Identify central angles, major arcs,
minor arcs, and semicircles, and find
their measures.
2. Find arc lengths.
1. Recognize and use relationships between arcs and chords.
2. Recognize and use relationships between arcs, chords, and diameters.
1. Find measures of inscribed angles.
2. Find measures of angles of inscribed
polygons.
1. Use properties of tangents.
2. Solve problems involving circumscribed polygons.
1. Find measures of angles formed by
lines intersecting on or inside a circle.
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9.15.2.1
9.15.2.2

9.15.3.1
9.15.3.2

9.15.4.1
9.15.4.2
9.15.5.1
9.15.5.2

9.15.6.1

2 Find measures of angles formed by
lines intersecting outside the circle.
1. Find measures of segments that intersect in the interior of a circle.

9.15.6.2

2. Find measures of segments that intersect in the exterior of a circle
1. Write the equation of a circle

9.15.7.2

2. Graph a circle in the coordinate plane.
1. Find areas of circles.

9.15.8.2

2. Find areas of sectors of circles.

9.15.9.2

9.15.7.1

9.15.8.1
9.15.9.1

الدوائر

9

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Functions
م

ناتج التعلم
Analyze the characteristics of the .1
.graphs of quadratic functions
.Graph quadratic functions .2
Apply translations of quadratic .1
Apply dilations and reflections to .2

10.1.3.2

.Write equations that model data .2
.Identify and graph step functions .1
Identify and graph absolute value and .2
.piecewise -defined functions

الدوال التربيعية

10

المحور

الصف

االحتماالت

10

10.1.1.2

10.1.3.1

.exponential functions from given data

الصف

10.1.1.1

.functions
.quadratic functions
Identify linear, quadratic, and .1

المحور

10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.7.1
10.1.7.2

Statistics & Probability
.Represent sample spaces .1
Use the Fundamental Counting Prin� .2
.ciple to count outcomes
.Use permutations with probability .1

10.11.1.1
10.11.1.2
10.11.2.1

.Use combinations with probability .2
.Find probabilities by using length .1

10.11.2.2

.Find probabilities by using area .2
Design simulations to estimate prob� .1
.abilities

10.11.3.2

.Summarize data from simulations .2
Find probabilities of independent and .1
.dependent events
Find probabilities of events given the .2
.occurrence of other events
Find probabilities of events that are .1
mutually exclusive and events that are
.not mutually exclusive
.Find probabilities of complements .2

10.11.3.1

10.11.4.1
10.11.4.2
10.11.5.1
10.11.5.2
10.11.6.1
10.11.6.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
.Solve quadratic equations by graphing .1
Estimate solutions of quadratic .2
.equations by graphing
Complete the square to write perfect .1
.square trinomials
Solve quadratic equations by .2
.completing the square
Solve quadratic equations by using the .1
.Quadratic Formula
Use the discriminant to determine the .2
number of solutions to a quadratic
.equation
Write quadratic equations in intercept .1
.form
.Solve quadratic equations by factoring .2
Solve quadratic equations by using the .1
.Quadratic Formula
Use the discriminant to determine the .2
number and type of roots of a quadratic
equation
Write a quadratic function in the form .1
.y = a(x - h)2 + k
Transform graphs of quadratic .2
.functions of the form y = a(x - h)2 + k
Graph quadratic inequalities in two .1
.variables
Solve quadratic inequalities in one .2
.variable
.Solve exponential equations .1
.Solve exponential inequalities .2
Simplify radical expressions by using .1
.the Product Property of Square Roots
Simplify radical expressions by using .2
.the Quotient Property of Square Roots
.Add and subtract radical expressions .1
.Multiply radical expressions .2
.Solve radical equations .1
Solve radical equations with .2
.extraneous solutions
133

Algebra
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.4.1
10.1.4.2

10.1.5.1
10.1.5.2
10.2.1.1
10.2.1.2

10.2.2.1
10.2.2.2

10.2.4.1
10.2.4.2
10.2.5.1
10.2.5.2
10.3.2.1
10.3.2.2
10.3.3.1
10.3.3.2
10.3.4.1
10.3.4.2
10.3.5.1
10.3.5.2

 التعابيرx
والمعادالت
والمتباينات

10

Identify and use basic postulates about .1
.points, lines, and planes
Write paragraph proofs .2
Use algebra to write two -column .1
.proofs
Use properties of equality to write .2
.geometric proofs
Write proofs involving segment .1
.addition
.Write proofs involving congruence .2
Write proofs involving supplementary .1
.and complementary angles
Write proofs involving congruent and .2
.right angles
Use theorems to determine the .1
relationships between specific pairs of
.angles
Use algebra to find angle .2
.measurements
Recognize angle pairs that occur with .1
.parallel lines
Prove that two lines are paralle ..2
Recognize and apply properties of in� .1
equalities to the measures of the angles
.of a triangle
Recognize and apply properties of .2
inequalities to the relationships between
.the angles and the sides of a triangle
.Write indirect algebraic proofs .1
.Write indirect geometric proofs .2
.Graph exponential growth functions .1
.Graph exponential decay functions .2

10.4.1.1
10.4.1.2
10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.4.1
10.4.4.2

10.4.5.1

المنطق والبرهان
الرياضي

10

10.4.5.2
10.4.6.1
10.4.6.2

10.6.3.1
10.6.3.2
10.6.4.1
10.6.4.2
10.3.1.1
10.3.1.2

الدوال األس ّية
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Geometry
ناتج التعلم
Apply the Triangle -Sum Theorem .1

10.5.1.1

Apply the Exterior Angle Theorem .2
Name and use corresponding parts of .1
.congruent polygons

10.5.1.2

Prove triangles congruent using the .2
.definition of congruence
Use the SSS and SAS Postulates to test .1
.for triangle congruence

10.5.2.2

Use the ASA and AAS Postulates to .1
.test for triangle congruence

10.5.4.1

Use properties of isosceles and .1
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الصف

المثلثات

10

10.5.2.1

10.5.3.1
10.5.3.2
10.5.4.2
10.5.5.1

.equilateral triangles
Position and label triangles for use in .1
.coordinate proofs

10.5.5.2

Use coordinate geometry to write .2

10.5.6.2

.proofs
Identify and use perpendicular bisec� .1
.tors in triangles

10.6.1.1

10.5.6.1

Identify and use angle bisectors in tri� .2
.angles
.Identify and use medians in triangles .1

10.6.1.2

.Identify and use altitudes in triangles .2
Use the Triangle Inequality Theorem .1
.to identify possible triangles

10.6.2.2

Prove triangle relationships using the .2
.Triangle Inequality Theorem
Apply the Hinge Theorem or its con� .1
verse to make comparisons in two tri.angles

10.6.5.2

Prove triangle relationships using the .2
.Hinge Theorem or its converse

المحور

10.6.2.1

10.6.5.1

10.6.6.1
10.6.6.2

Find the geometric mean between two .1
.numbers
Solve problems involving relationships .2
between parts of a right triangle and the
altitude to its hypotenuse
.Use the Pythagorean Theorem .1
Use the Converse of the Pythagorean .2
.Theorem
Use the properties of 45° -45° - 90° tri� .1
.angles

10.9.1.1
10.9.1.2

10.9.2.1
10.9.2.2

10.9.3.1

Use the properties of 30° -60° -90° tri� .2
.angles
Find trigonometric ratios using right .1
.triangles

10.9.3.2

Use trigonometric ratios to fin angle .2
.measures in right triangles
Solve problems involving angles of el� .1
.evation and depression

10.9.4.2

Use angles of elevation and depression .2
.to find the distance between two objects
.Use the Law of Sines to solve triangles .1

10.9.5.2

Use the Law of Cosines to solve .2
.triangles
Find and use the sum of the measures .1
.of the interior angles of a polygon

المثلثات
10.9.4.1

10.9.5.1

10

10.9.6.1
10.9.6.2

10.7.1.1

Find and use the sum of the measures .2
of the exterior angles of a polygon
Recognize and apply the properties of .1
.the sides and angles of parallelograms

10.7.1.2

Recognize and apply the properties of .2
.the diagonals of parallelograms
Recognize the conditions that ensure a .1
.quadrilateral is a parallelogram

10.7.2.2

Prove that a set of points form a paral� .2
lelogram in the coordinate plane

10.7.3.2

10.7.2.1

المضلعات

10.7.3.1
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Recognize and apply properties of .1
rectangles
Determine whether parallelograms are .2
.rectangles
Recognize and apply properties of .1
.rhombi and squares

10.6.4.2

Determine whether quadrilaterals are .2
.rectangles, rhombi, or squares
Recognize and apply the properties .1
of trapezoids, including the medians of
.trapezoids

10.7.5.2

Recognize and apply the properties of .2
.kites
.Write ratios .1

10.7.5.1

10.7.6.2

10.8.1.1
10.8.1.2

Solve problems using the properties of .2
similar polygons
Identify similar triangles using the AA .1
Similarity Postulate an the SSS and SAS
.Similarity Theorems

10.8.2.2

Use similar triangles to solve .2

10.8.3.2

10.8.2.1

10
10.8.3.1

10.8.4.1

Use proportional parts with parallel .2
.lines
Recognize and use proportional rela� .1
tionships of corresponding segments of
.similar triangles

10.8.4.2

Use the Triangle Angle Bisector .2

10.8.5.2

.Theorem
.Identify similarity transformations .1
Verify similarity after a similarity .2
.transformation
.Interpret scale models .1
.Use scale factors to solve problems .2

المضلعات

10.7.6.1

.Write and solve proportions .2
Use proportions to identify similar .1
.polygons

.problems
Use proportional parts within trian� .1
.gles
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10.6.4.1

10.8.5.1

10.8.6.1
10.8.6.2
10.8.7.1
10.8.7.2

التحويالت
الهندسية
والتشابه
والتطابق

1. Draw isometric views of threedimensional figures.

10.10.1.1

2. Investigate cross sections of threedimensional figures.
1. Draw isometric views of threedimensional figures.

10.10.1.2

2. Investigate cross sections of threedimensional figures.
1. Find lateral areas and surface areas of

10.10.2.2

pyramids.

10.10.3.1

2. Find lateral areas and surface areas of

10.10.3.2

cones.

.Find volumes of prisms .1
.Find volumes of cylinders .2
.Find volumes of pyramids .1
.Find volumes of cones .2
.Find surface areas of spheres .1
.Find volumes of spheres .2

.Describe sets of points on a sphere .1
Compare and contrast Euclidean and .2
.spherical geometries
.Identify congruent or similar solids .1
.Use properties of similar solids .2

10.10.2.1

10.10.4.1

األشكال الهندسية
ثنائية وثالثية
األبعاد

10

10.10.4.2
10.8.5.1
10.8.5.2
10.10.6.1
10.10.6.2
10.10.7.1
10.10.7.2
10.10.8.1
10.10.8.2
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:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Numbers & Operations
ناتج التعلم

المحور

الصف

Write expressions with rational .1
.exponents in radical form and vice versa

11.5.6.1

Simplify expressions in exponential or .2
.radical form
.Write ratios .1

11.5.6.2
11.13.1.1

.Write and solve proportions .2

11.13.1.2

األعداد الحقيقية
واألسس والجذور

11

النسب والنسبة
المئوية والتناسب

Statistics & Probability
ناتج التعلم
Use Pascal’s triangle to expand powers .1
.of binomials
Use the Binomial Theorem to expand .2
powers of binomials
.Classify study types .1

11.9.4.1
11.9.4.2

الصف

مبدأ العد

11.10.1.1

.Design statistical studies .2
Use the shapes of distributions to se� .1
.lect appropriate statistics

11.10.1.2

Use the shapes of distributions to com� .2
.pare data
.Construct a probability distribution .1

11.10.2.2

Analyze a probability distribution and .2
its summary statistics
Identify and conduct a binomial ex� .1   
.periment

139

المحور

11.10.2.1

11

11.10.3.1
11.10.3.2

11.10.4.1

Find probabilities using binomial dis� .2
.tributions
Use the Empirical Rule to analyze nor� .1
.mally distributed variables

11.10.4.2

Apply the standard normal distribu� .2
.tion and z -values

11.10.5.2

11.10.5.1

التمثيالت البيانية
االحصائية

Multiply, divide, and simplify .1
monomials and expressions involving
.powers
Add, subtract, and multiply .2
.polynomials
Divide polynomials using long .1
.division
Divide polynomials using .2
.synthetic division
.Evaluate polynomial functions .1
Identify general shapes of graphs of .2
.polynomial functions
Graph polynomial functions and lo� .1
cate
.their zeros
Find the relative maxima and minima .2
.of polynomial functions
.Factor polynomials .1
Solve polynomial equations by .2
.factoring
Evaluate functions by using synthetic .1
.substitution
Determine whether a binomial is a .2
factor of a polynomial by using
.synthetic substitution
Determine the number and type of .1
.roots for a polynomial equation
Find the zeros of a polynomial func� .2
.tion
Identify possible rational zeros of a .1
.polynomial function
Find all of the rational zeros of a poly� .2
.nomial function
Find the sum, difference, product, .1
.and quotient of functions
.Find the composition of functions .2
Find the inverse of a function or .1
.relation
Determine whether two functions or .2
.relations are inverses
Determine properties of .1
.reciprocal functions
Graph transformations of .2
.reciprocal functions

Functions
11.4.1.1
11.4.1.2

11.4.2.1
11.4.2.2
11.4.3.1
11.4.3.2
11.4.4.1
11.4.4.2
11.4.5.1

الدوال كثيرة
الحدود

11.4.5.2
11.4.6.1

11

11.4.6.2

11.4.7.1
11.4.7.2
11.4.8.1
11.4.8.2
11.5.1.1
11.5.1.2
11.5.2.1
11.5.2.2

خواص الدوال

11.7.3.1
11.7.3.2

140
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1. Evaluate logarithmic expressions.

11.6.1.1

2. Graph logarithmic function
1. Use logarithms to solve problems involving exponential growth and decay.

11.6.1.2

2. Use logarithms to solve problems involving logistic growth.
1. Graph rational functions with vertical
and horizontal asymptotes.

11.6.6.2

2. Graph rational functions with oblique
asymptotes and point discontinuity
1. Find values of trigonometric functions
based on the unit circle.

11.7.4.2

11.6.6.1

11.7.4.1

الدوال
اللوغاريتيمة
الدوال األس ّية

الدوال النسبية

11.11.6.1

2. Use the properties of periodic functions to evaluate trigonometric functions.
1. Describe and graph the sine, cosine,
and tangent functions.

11.11.6.2

2. Describe and graph other trigonometric functions.
1. Graph horizontal translations of trigonometric graphs and find phase shifts.

11.11.7.2

2. Graph vertical translations of trigonometric graphs.
1. Find values of inverse trigonometric
functions.

11.11.8.2

2. Solve equations by using inverse trigonometric functions

11.11.9.2

11

11.11.7.1

الدوال المثلثية
11.11.8.1

11.11.9.1

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Algebra
ناتج التعلم
Graph and analyze square root .1
.functions
.Graph square root inequalities.2
.Simplify radicals .1
Use a calculator to approximate .2
.radicals
.Simplify radical expressions .1
Add, subtract, multiply, and divide .2
radical expressions
.Solve equations containing radicals .1
Solve inequalities containing radicals .2
.Solve logarithmic equations .1
Solve logarithmic inequalities .2
Simplify and evaluate .1
expressions using the
.properties of logarithms
Solve logarithmic equations .2
using the properties of
.logarithms
Solve exponential equations .1
and inequalities using
.common logarithms
Evaluate logarithmic .2
expressions using the Change
.of Base Formula
Evaluate expressions .1
involving the natural base and
.natural logarithm
Solve exponential equations .2
and inequalities using natural
.logarithms
.Simplify rational expressions .1
Simplify complex fractions .2
Determine the LCM of .1
.polynomials
Add and subtract rational .2
.expressions

المحور

الصف

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

11

11.5.3.1
11.5.3.2
11.5.4.1
11.5.4.2
11.5.5.1
11.5.5.2
11.5.7.1
11.5.7.2
11.6.2.1
11.6.2.2
11.6.3.1
11.6.3.2

11.6.4.1
11.6.4.2

11.6.5.1
11.6.5.2

11.7.1.1
11.7.1.2
11.7.2.1
11.7.2.2

142

.Solve rational equations .1
.Solve rational inequalities .2
1. Solve systems of linear and nonlinear
equations algebraically and graphically.
2. Solve systems of linear and nonlinear
inequalities graphically.
1. Use trigonometric identities to find
trigonometric values.
2. Use trigonometric identities to simplify expressions.
Verify trigonometric identities by .1
transforming one side of an equation
.into the form of the other side
Verify trigonometric identities by .2
transforming each side of the equation
.into the same form
1. Find values of sine and cosine by using
sum and difference identities.
2. Verify trigonometric identities by using sum and difference identities.
Find values of sine and cosine by using .1
.double -angle identities
Find values of sine and cosine by using .2
.half -angle identities
.Solve trigonometric equations .1
Find extraneous solutions from trigo� .2
.nometric equations
1. Solve systems of linear and nonlinear
equations algebraically and graphically.
2. Solve systems of linear and nonlinear
inequalities graphically.
•	 1. Relate arithmetic sequences to linear functions.
•	 2. Relate geometric sequences to
•	 exponential functions.
.Use arithmetic sequences .1
.Find sums of arithmetic series .2
.Use geometric sequences .1
.Find sums of geometric series .2
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11.7.5.1
11.7.5.2
11.8.7.1
11.8.7.2
11.12.1.1
11.12.1.2

11.12.2.1
11.12.2.2

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

11.12.3.1
11.12.3.2
11
11.12.4.1
11.12.4.2
11.12.5.1
11.12.5.2
11.9.1.1
11.9.1.2
11.9.1.1
11.9.1.2
11.9.2.1
11.9.2.2
11.9.3.1
11.9.3.2

المتتاليات
والمتسلسالت

Geometry
ناتج التعلم
Find the midpoint of a segment on .1
.the coordinate plane
Find the distance between two points .2
on the coordinate plane
Write equations of parabolas in .1
.standard form
.Graph parabolas .2
.Write equations of circles .1

المحور

الصف

القطوع
المخروطية

10

11.8.1.1
11.8.1.2

11.8.2.1
11.8.2.2
11.8.3.1

.Graph circles .2
.Write equations of ellipses .1

11.8.3.2

.Graph ellipses .2
.Write equations of hyperbolas .1

11.8.4.2

.Graph hyperbolas .2
Write equations of conic .1

11.8.5.2

.sections in standard form

11.8.6.1

Identify conic sections from .2

11.8.6.2

11.8.4.1
11.8.5.1

.their equations
.Find values of trigonometric functions .1
Use trigonometric functions to find .2
side lengths and angle measures of right
.triangles
Draw and find angles in standard po� .1
sition. 2. Convert between degree mea.sures and radian measures
Find values of trigonometric functions .1
.for general angles
Find values of trigonometric functions .2
.by using reference angles
Find the area of a triangle using two .1
.sides and an included angle
.Use the Law of Sines to solve triangles .2
Use the Law of Cosines to solve tri� .1
.angles
.Choose methods to solve triangles .2

11.11.1.1
11.11.1.2
11.11.2.1
11.11.2.2
11.11.3.1
11.11.3.2

حساب المثلثات

11.11.4.1
11.11.4.2
11.11.5.1
11.11.5.2
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Use proportional parts within trian� .1
.gles
Use proportional parts with parallel .2
.lines
.Identify similarity transformations .1
Verify similarity after a similarity .2
.transformation
.Interpret scale models .1
.Use scale factors to solve problems .2
.Draw reflections .1
Draw reflections in the coordinate .2
.plane
.Draw translations .1
Draw translations in the coordinate .2
.plane
.Draw rotations .1
.Draw rotations in the coordinate plane .2
Draw glide reflections and other com� .1
positions of isometries in the coordinate
.plane
Draw compositions of reflections in .2
.parallel and intersecting lines
Identify line and rotational symme� .1
.tries in twodimensional figures
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11.13.2.1
11.13.2.2

الخطوط والزوايا

11.13.3.1
11.13.3.2
11.13.4.1
11.13.4.2
11.14.1.1
11.14.1.2
11.14.2.1
11.14.2.2
11.14.3.1
11.14.3.2

11.14.4.1
11.14.4.2

11.14.5.1

Identify plane and axis symmetries in .2
.threedimensional figures
.Draw dilations ,1

11.14.5.2

.Draw dilations in the coordinate plane .2

11.14.6.2

11.14.6.1

الهندسة
االحداثية
والتشابه
والتطابق

11

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Functions
م

ناتج التعلم
.Describe subsets of real numbers .1
Identify and evaluate functions and .2
.state their domains
Use graphs of functions to estimate .1
.function values
.Identify even and odd functions .2
Use limits to determine the .1
.continuity of a function
Use limits to describe the end .2
.behavior of functions
Find intervals on which functions are .1
.increasing, constant, or decreasing
Determine the average rate of .2
.change of a function
Identify, graph, and describe parent .1
.functions
Identify and graph transformations of .2
.functions
.Perform operations with functions .1
.Find compositions of functions .2
Use the horizontal line test to .1
determine whether a function has an in.verse function
Find inverse functions algebraically .2
.and graphically
Find real zeros of polynomial func� .1
.tions
Find complex zeros of polynomial .2
.functions
.Analyze and graph rational functions .1
.Solve rational equations .2
Evaluate, analyze, and graph .1
.exponential functions
Solve problems involving exponential .2
.growth and decay
Evaluate expressions involving .1
.logarithms
Sketch and analyze graphs of .2
.logarithmic functions

المحور

الصف

12.1.1.1
12.1.1.2
12.1.2.1
12.1.2.2
12.1.3.1
12.1.3.2
12.1.4.1
12.1.4.2
12.1.5.1

الدوال كثيرة
الحدود

12.1.5.2
12.1.6.1
12

12.1.6.2
12.1.7.1
12.1.7.2

12.2.1.1
12.2.1.2
12.2.2.1
12.2.2.2
12.3.1.1
12.3.1.2
12.3.2.1
12.3.2.2

الدوال النسبية
الدوال األس ّية
الدوال
اللوغاريتمية
146

.Apply properties of logarithms .1
.Apply the Change of Base Formula .2

12.3.3.1

,Model data using exponential .1
.logarithmic, and logistic functions
.Linearize and analyze data .2
Find values of trigonometric .1
.functions for any angle
Find values of trigonometric .2
functions using the unit circle
Graph transformations of the .1
.sine and cosine functions
Use sinusoidal functions to .2
.solve problems
Graph tangent and reciprocal .1
.trigonometric functions
Graph damped trigonometric .2
.functions
Evaluate and graph inverse .1
.trigonometric functions
Find compositions of .2
.trigonometric functions

12.3.5.1

12.3.3.2

خواص الدوال

12.3.5.2
12.4.3.1
12.4.3.2
12

12.4.4.1
12.4.4.2

الدوال المثلثية
12.4.5.1
12.4.5.2
12.4.6.1
12.4.6.2

Numbers & Operations
ناتج التعلم
Convert complex numbers from rect� .1
.angular to polar form and vice versa
Find products quotients, powers, and .2
.roots of complex numbers in polar form
.Solve polynomial inequalities .1
.Solve rational inequalities .2
Apply the One -to -One Property of .1
Exponential Functions to solve
.equations
Apply the One -to -One Property of .2
Logarithmic Functions to solve equa.tions
.Verify trigonometric identities .1
Determine whether equations are .2
.identities
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12.9.3.1
12.9.3.2

المحور

الصف

األعداد المركبة

12

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

12

Algebra
12.2.3.1
12.2.3.2

12.3.4.1
12.3.4.2

12.5.2.1
12.5.2.2

Solve trigonometric equations using .1
.algebraic techniques
Solve trigonometric equations using .2
.basic identities
Use sum and difference identities to .1
.evaluate trigonometric functions
Use sum and difference identities to .2
.solve trigonometric equations
Use double -angle, power -reducing, .1
half -angle and product -to -sum identities to evaluate trigonometric expres.sions and solve trigonometric equations
.Multiply matrices .1
Find determinants and inverses of 2 × .2
.2 and 3 × 3 matrices
Solve systems of linear equations us� .1
.ing inverse matrices
Solve systems of linear equations us� .2
.ing Cramer’s Rule
Solve systems of linear equations us� .1
.ing inverse matrices
Solve systems of linear equations us� .2
.ing Cramer’s Rule
Solve systems of linear equations us� .1
.ing matrices and Gaussian elimination
Solve systems of linear equations us� .2
ing matrices and Gauss -Jordan elimina.tion
Use mathematical induction to prove .1
summation formulas and properties of
.divisibility involving a positive integer n
.Use extended mathematical induction .2

12.5.3.1
12.5.3.2
12.5.4.1
12.5.4.2

التعابير
والمعادالت
والمتباينات

12.5.5.1
12.5.5.2
12.6.2.1
12.6.2.2
12

12.6.3.1
12.6.3.2

المصفوفات

12.6.4.1

12.6.1.1
12.6.1.2

12.10.1.1
12.10.1.2

 جوردان- جاوس

المنطق والبرهان
الرياضي

Statistics & Probability
م

ناتج التعلم
Use Pascal’s Triangle to write binomial .1
.expansions
Use the Binomial Theorem to write .2
and find the coefficients of specified
terms in binomial
.expansions
.Identify the shapes ofdistributions .1
Use measures of position to compare .2
.to sets of data

المحور

12.10.2.1
12.10.2.2

12.11.1.1
12.11.1.2

الصف

مبدأ العد
12

التمثيالت البيانية
واالحصاء
148

:نواتج التعلم بحسب الصف/تابع
Find area under normal distribution .1
.curves
Find probabilities for normal distribu� .2
tions
.Measure the linear correlations .1
Generate least -squares regression .2
.lines
Construct and use a probability dis� .1
tribution
Construct and use a binomial distribu� .2
.tion
.Find the probability of an event .1
Find the probability of independent .1
and
.dependent events
Find the probability of an event given .1
.the occurrence of another event
Find the probability of an event by us� .1
.ing the Binomial Theorem

12.11.3.1
12.11.3.2
12.11.4.1

التمثيالت البيانية
واالحصاء

12.11.4.2
12.11.2.1
12.11.2.2

12

12.11.5.1
12.11.5.2
12.11.6.1

االحتماالت

12.11.6.2
12.11.7.1
12.11.8.1

Calculus
م

ناتج التعلم
Estimate limits of functions at fixed .1
.values
.Estimate limits of functions at infinity .2
Evaluate limits of polynomial and ra� .1
.tional functions at selected points
Evaluate limits of polynomial and ra� .2
.tional functions at infinity
Find instantaneous rates of change by .1
.calculating slopes of tangent lines
Find average and instantaneous veloc� .2
.ity
Find instantaneous rates of change by .1
.calculating derivatives
Use the Product and Quotient Rules to .2
.calculate derivatives
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المحور

الصف

12.12.1.1
12.12.1.2
12.12.2.1

النهايات واالتصال

12.12.2.2
12

12.12.3.1
12.12.3.2

التفاضل
12.12.4.1
12.12.4.2

Approximate the area under a curve .1
.using rectangles
Approximate the area under a curve .2
using definite integrals and integration
.Find antiderivatives .1
Use the Fundamental Theorem of Cal� .2
.culus

12.12.5.1
12.12.5.2

التكامل

12.12.6.1
12.12.6.2

Geometry
م

ناتج التعلم
1, Find values of trigonometric functions
for acute angles of right triangles.
2. Solve right triangles.
1. Convert degree measures of angles to
radian measures and vice versa.
2. Use angle measures to solve real
-world problems.
1. Solve oblique triangles by using the
Law of Sines or the Law of Cosines.
2. Find areas of oblique triangles.
1. Identify and use basic trigonometric
identifies to find trigonometric values.
2. Use basic trigonometric identities
to simplify and rewrite trigonometric
expressions
Analyze and graph equations of .1
.parabolas
.Write equations of parabolas .2
Analyze and graph equations of .1
.ellipses and circles
Use equations to identify ellipses .2
and circles
1. Analyze and graph equations of
hyperbolas.
2. Use equations to identify types of
conic sections.
Find rotation of axes to write .1
.equations of rotated conic sections
.Graph rotated conic sections .2
.Graph parametric equations .1
Solve problems related to the motion .2
of projectiles

المحور

الصف

12.4.1.1
12.4.1.2

12.4.2.1
12.4.2.2
12.4.7.1

حساب المثلثات

12.4.7.2
12.5.1.1
12.5.1.2
12

12.7.1.1
12.7.1.2
12.7.2.1
12.7.2.2
12.7.3.1
12.7.3.2

القطوع
المخروطية

12.7.4.1
12.7.4.2
12.7.5.1
12.7.5.2
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1. Represent and operate with vectors
geometrically.
2. Solve vector problems and resolve
vectors into their rectangular components
Represent and operate with vectors in .1
.the coordinate plane
Write a vector as a linear combination .2
.of unit vectors
Find the dot product of two vectors .1
and use the dot product to find the angle
.between them
Find the projection of one vector onto .2
.another
Plot points and vectors in the three .1
.-dimensional coordinate system
Express algebraically and operate with .2
.vectors in space
Find dot products of and angles be� .1
.tween vectors in space
Find cross products of vectors in space, .2
and use cross products to find area and
.volume
Transform three -dimensional figures .1
using matrix operations to describe the
transformation
Find instantaneous rates of change by .1
.calculating slopes of tangent lines
Find average and instantaneous veloc� .2
.ity
.Graph points with polar coordinates .1
.Graph simple polar equations .2
Convert between polar and rectangu� .1
.lar coordinates
Convert between polar and rectangu� .2
.lar equations
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12.8.1.1
12.8.1.2

12.8.2.1
12.8.2.2

12.8.3.1
12.8.3.2

12.8.4.1

المتجهات

12.8.4.2
12
12.8.5.1
12.8.5.2
12.8.6.1

12.8.7.1
12.8.7.2
12.9.1.1
12.9.1.2
12.9.2.1
12.9.2.2

الهندسة
االحداثية

