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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )1(
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 400 دقيقة

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

األول 

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل الجمع ضمن 20
بسيطة

حتـى  األعـداد  خـط  باسـتعمال  يجمـع   -
20 العـدد 

- يجمع عددين باإلكمال إلى العدد 10

45 د

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل الطرح ضمن 20
بسيطة 

- يطرح باستعمال خط األعداد.
- يطـرح عدديـن ضمـن العـدد 20 بإيجاد 

10 العدد 

45 د

- يتعرف اآلحاد والعشرات.- يقرأ األعداد الكلية ويكتبها ويمثلها القيمة المنزلية
ن  - يحـدد القيمـة المنزلية ألرقام عدد ُمكوَّ
مـن منزلتيـن بطرائق مختلفـة )النماذج 

والرسومات ولوحة المنازل(.

45 د

45 د- يكتب العدد بالصورة التحليلية.- يقرأ األعداد الكلية ويكتبها ويمثلهاالصورة التحليلية

األعداد ضمن 
منزلتين

يقرأ األعداد ضمن منزلتين.- يقرأ األعداد الكلية ويكتبها ويمثلها    -
- يكتب األعداد ضمن منزلتين بالرموز.

40 د

العدد الزوجي
العدد الفردي

- يتعـرف مفهـوم كلٍّ مـن العـدد الزوجي  - يقرأ األعداد الكلية ويكتبها ويمثلها 
مـن  أزواج  بتشـكيل  الفـردي  والعـدد 

ل العـدد. أشـياء تُمثِـّ

45 د

تصاعدي
تنازلي
وقفزيا

- يفهـم القيمـة المنزليـة ويسـتخدمها فـي 
والترتيـب المقارنـة 

- يعـد تصاعديًّـا وتنازليـا بـدًءا بـأيِّ عـدد 
منزلتين. ضمـن 

وخمسـات،  اثنينـات،  قفزيًّـا:  يعـد 
األعـداد. خـط  باسـتعمال  وعشـرات 

30 د

العدد السابق
العدد التالي
بين عددين

- يفهـم القيمـة المنزليـة ويسـتخدمها فـي 
والترتيـب المقارنـة 

- يحـدد العـدد السـابق والعـدد التالي لعدد 
مـا ضمـن منزلتين

- يحدد العدد المحصور بين عددين.

30 د

أكبر من
أصغر من

يساوي
األكبر

األصغر

- يفهـم القيمـة المنزليـة ويسـتخدمها فـي 
والترتيـب  المقارنـة 

منزلتيـن  ضمـن  أعـداد  ثلثـة  يرتـب   -
تنازليّـا. أو  تصاعديًّـا 

30 د

30 د- يقرأ بيانات ُمنظَّمة في جداول.- يجمع البيانات وينظمها ويفسرها ويحللهاجداول البيانات

تمثيل البيانات 
بالصور

يفسـر بيانـات ُممثَّلة بالصـور بحيث تُمثِّل - يجمع البيانات وينظمها ويفسرها ويحللها
الصـورة وحدة واحدة.

30 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )2(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الثاني 

999، المئة ضمـن  الكليـة  األعـداد  يقـرأ    -
مختلفـة بطرائـق  ويكتبهـا 

30 د- يتعرف المئات

القيمة المنزلية، 
الصورة التحلّيلية

 ،999 ضمـن  الكليـة  األعـداد  يقـرأ   -
مختلفـة  بطرائـق  ويكتبهـا 

أِلَْرقـاِم  ِة  اْلَمْنِزلِيَـّ اْلقيَمـِة  إلـى  يتعـرف   -
َمنـاِزَل  3 ِمـْن  ٍن  ُمَكـوَّ َعـَدٍد 

- يمثـل عـدد مـن ثـلث منـازل بالنمـاذج 
ولوحـة المنـازل

45 د

األعداد ضمن 3 
منازل

 ،999 ضمـن  الكليـة  األعـداد  يقـرأ   -
مختلفـة بطرائـق  ويكتبهـا 

- كتابـة عـدٍد مكـوٍن ِمـْن 3 َمنـاِزَل بِالّصوَرِة 
لتَّحليلِيَِّة ا

وكتابتهـا  منـازل   3 األعـداد ضمـن  يقـرأ   -
والكلمـات باألرقـام 

45 د

العد تصاعديّا أو 
تنازليّا

- يعـد تصاعديًا وتنازليًا، تسلسـليًا وقفزيًا 
ضمـن 999، ويرتـب األعـداد الكليـة، 

ويصنفهـا إلـى فرديـة وزوجية 

والمئـات  والعشـرات  بالواحـدات  يعـد   -
منـازل.  3 وتنازليًّـا ضمـن  تصاعديًّـا 

30د

عدد زوجي
عدد فردي

- يعـد تصاعديًا وتنازليًا، تسلسـليًا وقفزيًا 
ضمـن 999، ويرتـب األعـداد الكليـة، 

ويصنفهـا إلـى فرديـة وزوجية  

يميز بين األعداد الزوجية واألعداد    -
الفردية ضمن 3 منازل

45 د

العدد السابق
العدد التالي

العدد بين عددين

- يعـد تصاعديًا وتنازليًا، تسلسـليًا وقفزيًا 
ضمـن 999، ويرتـب األعـداد الكليـة، 

ويصنفهـا إلـى فرديـة وزوجية  

السـابق  والعـدد  التالـي  العـدد  يكتـب   -
والعـدد المحصـور بيـن عدديـن ضمن 

منـازل.  3

30 د

الترتيب 
التصاعدي أو 

تنازليا

- يعـد تصاعديًا وتنازليًا، تسلسـليًا وقفزيًا 
ضمـن 999، ويرتـب األعـداد الكليـة، 

ويصنفهـا إلـى فرديـة وزوجية  

- يرتب األعداد ضمن 3 منازل 
تصاعديًّا وتنازليًّا.

30 د

الجمع ضمن ثلث 
منازل مع إعادة 

التجميع

- يسـتخدم اسـتراتيجيات متنوعـة إليجـاد 
مـن  والتحقـق  والطـرح  الجمـع  ناتـج 

إجاباتـه  صحـة 

- يجمـع عدديـن ضمن 3 منـازل مع إعادة 
تجميع اآلحاد أو العشـرات.

- يوظـف القيمـة المنزليـة لتفسـير جمـع 
عدديـن مـن ثلث منـازل على أنه جمع 
وعشـرات،  وعشـرات  وآحـاد،  آحـاد 

ومئـات ومئـات..

45 د

الطرح ضمن 
ثلث منازل مع 

إعادة التجميع

- يسـتخدم اسـتراتيجيات متنوعـة إليجـاد 
مـن  والتحقـق  والطـرح  الجمـع  ناتـج 

إجاباتـه  صحـة 
 

مـع  منـازل   3 يطـرح عدديـن ضمـن   -
المئـات أو  العشـرات  تجميـع  إعـادة 

طـرح  لتفسـير  المنزليـة  القيمـة  يوظـف 
علـى  منـازل  ثـلث  مـن  عدديـن 
وعشـرات  وآحـاد،  آحـاد  طـرح  أنـه 

ومئـات. ومئـات  وعشـرات، 

45 د
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الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الثاني 

تمثيل البيانات 
بالصور

يمثل البيانات باستخدام الصور.   -
بحيـث  بالصـور  ممثلـة  بيانـات  تفسـير 
تمثـل كل صـورة نصـف عنصـر، أو 

عنصـران  أو  عنصـر، 

- يمثل البيانات باستخدام الصور.
- تفسـير بيانـات ممثلـة بالصـور بحيـث 
تمثـل كل صـورة نصـف عنصـر، أو 

أو عنصـران. عنصـر، 

30 د

وأعمـدة جدول اإلشارات جـداول  فـي  بيانـات  يمثـل   -
عليهـا  مسـائل  ويحـل  ويفسـرها  بيانيـة، 

جـدول  فـي  وتنظيمهـا  بيانـات  يجمـع   -
االشـارات

جـدول  فـي  ممثلـة  بيانـات  يفسـر   -
ت. را الشـا ا

30 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 405 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )3(
الفصل الدراسّي األول

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول: 495 د

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الثالث
 

ويمثلهـا العدد 1000  99999 األعـداد حتـى  يفهـم   -
مختلفـة- بطرائـق 

45 د- يتعرف العدد ألف.

األعداد ضمن 
9999

ويمثلهـا   99999 األعـداد حتـى  يفهـم   -
مختلفـة- بطرائـق 

- يقرأ األعداد ضمن 4 منازل.
- يكتـب االعـداد ضمـن 4 منـازل بصور 
والحـروف،  )الكلمـات،  مختلفـة 

التحليليـة(. والطريقـة 

45 د

30 د- يرتب األعداد ضمن 4 منازل.ترتيب األعداد 

جمع األعداد
طرح األعداد

- يفهـم عمليتـي الجمـع والطـرح ضمـن 
9999

- يجمع األعداد ضمن 4 منازل.
- يطرح األعداد ضمن 4 منازل.

90 د

- يفهـم الكسـور بوصفهـا جـزء مـن كل الكسر
وجـزء مـن مجموعـة

- يتعرف الكسر بوصفه جزء من كل.
مـن  جـزء  بوصفـه  الكسـر  يتعـرف   -

. عـة لمجمو ا

30 د

لوحة الكسور، 
جمع الكسور، 

طرحها 

- يجـري عمليـات الجمـع والطـرح علـى 
لكسور ا

يجمع الكسور باستعمال لوحة الكسر.   -
لوحـة  باسـتعمال  الكسـور  يطـرح   -

. ر لكسـو ا

90 د

وحدات قياس 
الطول

- يحـدد وحـدات القياس المتعلقـة بالطول 
ويستخدمها

- يميز وحدات قياس الطول.
المناسـبة  الطـول  قيـاس  وحـدة  يحـدد   -

مـا. موقـف  فـي  السـتخدامها 
- يجد أطوال أشياء باستعمال المسطرة.

45 د

السنة،والشهر 
واالسبوع

قراءة الساعة

واالسـبوع - يحدد العلقة بين وحدات قياس الزمن والشـهر،  السـنة،  يتعـرف   -
ويميـز أيهـا المناسـب فـي موقـف محـدد.
الرقميـة،  السـاعة  مـن  الوقـت  يقـرأ   -

العقربيـن. ذات  وسـاعة 

60 د

- يحـدد وحـدات القيـاس المتعلقـة بالسـعة السعة، واللتر
ويستخدمها

30 د- يتعرف وحدة قياس السعة )اللتر(.

الكتلة، 
الكيلوغرام، 

الغرام.

- يحـدد وحـدات القيـاس المتعلقـة بالكتلـة 
ويستخدمها

- يميز وحدات قياس الكتلة.
المناسـبة  الكتلـة  قيـاس  وحـدة  يحـدد   -

مـا. موقـف  فـي  السـتخدامها 

30 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )4(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الرابع
 

دورة اآلحاد، 
دورة األلوف

عشرات االلوف، 
ومئات االلوف.

- يكتب األعداد ضمن 6 منازل مسـتعمل 
صيغا مختلفة.

عـدد  فـي  لرقـم  المنزليـة  القيمـة  يجـد   -
األكثـر. علـى  منـازل   6 مـن  معطـى 

15  د

األعداد ضمن 6 
منازل

- يكتب األعداد ضمن 6 منازل مسـتعمل 
صيغا مختلفة.

- يكتـب االعـداد ضمـن 6 منـازل بصيـغ 
مختلفـة )الصيغـة اللفظيـة، والقياسـية، 

والتحليلية(.

30  د

- يجمع األعداد ضمن 6 منازل .- يجمع األعداد الكلية ويطرحها.الجمع ، الطرح
- يطرح األعداد ضمن 6 منازل .

20 د

مضاعفات
10 ,100 ,1000 

- يضرب عددا من منزلتين على األكثر - يضرب األعداد الكلية.
في مضاعفات 1000, 100, 10

15 د

- يضـرب عـدًدا مـن ثـلث منـازل علـى - يضرب األعداد الكلية.ضرب األعداد.
األكثـر فـي عـدد مـن منزلـة واحـدة.

كل  يتكـون  آخـر  فـي  عـدًدا  يضـرب   -
منزلتيـن. مـن  منهمـا 

35 د

قسمة مضاعفات 
 ,100 ,1000

.10

- يقسـم عـددا كليـا علـى عـدد مـن منزلـة 
واحدة.

 ,1000 مضاعفـات  مـن  عـدًدا  يقسـم    -
100, 10 علـى عـدد مـن منزلـة واحـدة

15 د

عناصر القسمة 
)مقسوم، مقسوم 

عليه، ناتج 
القسمة، باقي 

القسمة(.
خوارزمية القسمة.

- يقسـم عـددا كليـا علـى عـدد مـن منزلـة 
واحدة.

- يقسـم عـددا كليـا مـن 3 منـازل علـى 
واحـدة. منزلـة  مـن  عـدد 

35 د

العبارة العددية، 
أولويات العمليات

- يطبـق أولويـات العمليات الحسـابية في 
مسـائل رياضية

- يسـتعمل أولويـات العمليـات الحسـابية 
فـي حسـاب عبـارات عدديـة.

20 د

قابلية القسمة على
10 ,5 ,3 ,2 

- يستعمل قابلية القسمة على األعداد 
إلـى  األعـداد  تحليـل  فـي   10 ,5  ,3  ,2

العوامـل.

- يختبـر قابليـة القسـمة علـى 2, 3, 5, 
.10

30 د

- يستعمل قابلية القسمة على األعداد عوامل العدد
2, 3, 5, 10 في تحليل األعداد إلى العوامل.

15 د- يجد عوامل عدد كلي.

العدد األولي، 
العدد غير األولي

- يستعمل قابلية القسمة على األعداد 
2, 3, 5, 10 في تحليل األعداد إلى العوامل.

غيـر  العـدد  مـن  األولـي  العـدد  يميـز   -
األولـي.

15 د
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الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  410 د

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الرابع

التحليل إلى 
العوامل األولية، 
شجرة العوامل

- يستعمل قابلية القسمة على األعداد 
2, 3, 5, 10 في تحليل األعداد إلى العوامل.

- يحلل عدًدا إلى عوامله األولية باسـتعمال 
شجرة العوامل.

45 د

زاوية قائمة، 
زاوية حادة، 

زاوية منفرجة، 
زاوية مستقيمة.

- يحـدد نـوع الزاويـة من خـلل مقارنتها 
بالزاويـة القائمة.  

)بالقيـاس(  الزوايـا  أنـواع  يتعـرف   -
القائمـة. الزاويـة  بقيـاس  قياسـها  ويقـارن 

20 د

المستقيمات 
المتوازية، 
المستقيمات 
المتقاطعة، 
المستقيمات 
المتعامدة.

)فـي  المسـتقيمات  حـاالت  يتعـرف   -
الناتجـة  المسـتوية( والزوايـا  الهندسـة 

تقاطعهـا.  عـن 

- يميـز المسـتقيمين المتوازييـن والمتقاطعين 
والمتعامدين.

30 د

قياس الزاوية، 
منقلة، درجة

- يجد قياس زاوية معطاة بالدرجات.
  

تقاطـع  عـن  الناتجـة  الزوايـا  أنـواع  يحـدد   -
. لمسـتقيمين ا

وقياسـها  الزاويـة  لرسـم  المنقلـة  يسـتعمل   -
بالدرجـات.

30 د

قاعدة المثلث، 
رأسه، ارتفاعه

يحدد ارتفاع مثلث وقاعدته- يرسم ارتفاع مثلث معطى 20 د-  

التماثل، محور 
التماثل

- يرسـم محـور التماثـل لشـكل مسـتخدما 
شـبكة المربعـات. 

- يتعرف محور التماثل
معطـى  لشـكل  التماثـل  محـور  يرسـم   -

المربعـات. شـبكة  علـى 

20 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )5(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الخامس
 

القيمة المنزلية 
ضمن المليين

- يكتـب عـددا كليـا مـن 7 منـازل محـددا 
القيمـة المنزليـة لـكل رقـم فيـه. 

عـدد  فـي  لرقـم  المنزليـة  القيمـة  يجـد   -
الملييـن. ضمـن 

- يكتـب االعـداد ضمـن الملييـن بصيـغ 
مختلفـة )قياسـية، لفظيـة، تحليليـة(.

20 د

- يجـد ناتـج ضـرب عـدد مـن 3 منـازل - يضرب عددين كليين.ضرب االعداد
فـي عـدد مـن منزلتيـن.

30 د

- يقسـم عددا كليا علـى عدد من منزلتين، قسمة االعداد
محددا عناصر القسمة..

 3 مـن  كلـي  عـدد  قسـمة  ناتـج  يجـد   -
منزلتيـن. مـن  عـدٍد  علـى  منـازل، 
- يفسر معنى الباقي في مسائل القسمة.

45 د

العامل المشترك 
األكبر لعددين

- يجـد العوامـل المشـتركة لعدديـن مختلفين - يجد العامل المشترك األكبر لعددين.
العوامـل  هـذه  أكبـر  يسـمى  أكثـر‘  أو 

األكبـر. المشـترك  العامـل 

20 د

المضاعف المشترك 
األصغر لعددين

األصغـر  المشـترك  المضاعـف  يجـد   -
لعدديـن.

- يجد المضاعفات التي يشـترك فيها عددان 
أو أكثر،تسـمى أصغـر هـذه المضاعفـات 

المضاعف المشـترك األصغر.

20 د

العدد الكسري، 
الكسر الفعلي، 

الكسر الغير الفعلي

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
الكسـور واألعداد الكسرية.

- يحـول العـدد الكسـري إلـى كسـر غيـر 
فعلـي والعكـس جبريـا.

30 د

جمع الكسور 
وطرحها

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
الكسـور واألعداد الكسرية.

يجمـع كسـوراً  وأعـدادا كسـرية غيـر    -
مضاعـف  أحدهمـا  )مقـام  متشـابهة 

ويطرحهـا. لألخـر( 

30 د

 ضرب الكسور 
وقسمتها

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
الكسـور واألعداد الكسرية.

- يقسـم عـددا كليـا علـى كسـر أو كسـرا 
علـى عـدد كلـي.

- يضـرب عـددا كليـا فـي كسـر أو عـدد 
كسـري.

30 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  225 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )6(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

السادس
 

األعداد الصحيحة 
والعمليات عليها

- يتعرف قواعد إجراء العمليات الحسـابية 
األربعة على األعداد الصحيحة

- يتعرف العدد السالب.
- يمثل العدد السالب على خط األعداد.

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
األعـداد الصحيحة.

45 د

التحليل، العوامل 
األولية

حاصـل - يحلل عدًدا إلى عوامله األولية صـورة  علـى  عـددا  يكتـب   -
األوليـة. عواملـه  ضـرب 

20 د

مكعب العدد
الجذر التكعيبي

- يجد مكعب العدد.- يتعرف مكعب العدد وجذره التكعيبي.
- يجد الجذر التكعيبي لعدد طبيعي.

15 د
20 د

التحويل بين الكسور 
العشرية واألعداد 
الكسرية والنسب 

المئوية

مختلفـة  بصـور  عشـريا  عـددا  يكتـب   -
مئويـة. نسـبة  صـورة  ومنهـا 

العشـرية والكسـور  بيـن األعـداد  - يحـول 
المئويـة. والنسـب  الكسـرية  واألعـداد 

45 د

- يقـارن أعـداًدا مكتوبـة بصـور مختلفـة المقارنة
ومنهـا صـورة نسـبة مئويـة.

الكسـور،  مختلفـة   كسـور  بيـن  يقـارن   -
المئويـة والنسـب  العشـرية،  والكسـور 

20 د

ضرب األعداد 
العشرية

قسمة األعداد 
العشرية

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
األعداد العشـرية.

- يضرب األعداد العشرية
- يقسم األعداد العشرية.

30 د
45 د

العمليات على 
الكسور العادية

- يجـري العمليات الحسـابية على الكسـور 
واألعداد الكسـرية.

واألعـداد  العاديـة  الكسـور  يضـرب    -
ويقسـمها. الكسـرية 

45 د

المستوى البياني
إحداثي سيني 

إحداثي صادي، 
نقطة، 

زوج مرتب

- يتعرف المستوى البياني.- يعين النقاط على المستوى البياني.
- يحـدد إحداثيـات نقطـة علـى المسـتوى 

البيانـي.
- يعين نقطة على المستوى البياني.

5 د
5 د
5 د
5 د
10 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  315 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )7(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

السابع 

- يتعرف األعداد النسبية.العدد النسبي
- يكتشـف أن الكسـور العشـرية الدوريـة 

المنتهيـة هـي أعـداد نسـبية.

صـورة   علـى  النسـبي  العـدد  يكتـب   -
.b 0 حيـث  

- يمثل العدد النسبي على خط األعداد.
األعـداد  خـط  علـى  نقـاط  عـن  يعبـر   -

نسـبية. بأعـداد 
- يرتـب األعـداد النسـبية مسـتخدماً خـط 

األعـداد.
- يعـرف الكسـر العشـري الـدوري غيـر 

المنتهـي كعـدد نسـبي.
- يحـول الكسـر العشـري الـدوري غيـر 

المنتهـي الـى عـدد نسـبي.
- يحـول عـدد نسـبي إلـى كسـر عشـري 

. منتٍه

15 د

علـى - يتعرف القيمة المطلقة للعدد النسبيالقيمة المطلقة لعـدد  المطلقـة  القيمـة  يتعـرف   -
أنهـا القيمـة العدديـة لـه بـدون إشـارته 
سـواء أكانـت سـالبة أو موجبـة وعلـى 
خـط األعـداد، القيمة المطلقـة لعدد هي 

المسـافة بيـن العـدد والصفـر.
النسـبي  للعـدد  المطلقـة  القيمـة  يجـد   -
ويسـتعملها في مسـائل حياتيـة تتضمن 

قيًمـا عدديّـة سـالبة.
- يمثـل القيمـة المطلقـة لعـدد نسـبي على 

األعـداد. خط 

15 د

العمليات على 
األعداد النسبية

- يجـري العمليات الحسـابية على األعداد 
النسبية

الجمـع والطـرح علـى  - يجـري عمليـة 
النسـبية. االعـداد 

- يجـري عمليـة الضـرب علـى األعـداد 
النسـبية.

30 د

األسس، أساس، 
أس، الصيغة األسية 

لعدد

- يتعـرف قوانيـن األسـس، ويكتـب أعداداً 
العلمية. بالصـورة 

- يبسط تعابير عددية باستخدام األسس.

- يتعرف قوانين األسس الصحيحة.
تبسـيط  فـي  األسـس  قوانيـن  يسـتخدم   -

العدديـة. التعابيـر 
عـن  للتعبيـر  واألس  األسـاس  يسـتخدم   -

متسـاوية. عوامـل  ضـرب 
- يحـول مـن الصـورة األسـية الـى الصورة 

القياسية.
- يكتـب األعـداد الكليـة والكسـور العشـرية 
بالصيغـة العلميـة )بأسـس موجبـة فقـط(.

30 د
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الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

السابع 

أولويات العمليات 
الحسابية على 
المقادير العددية

-   يحسـب قيـم مقاديـر عدديـة  تتضمـن -   يتعرف أولويات العمليات الحسابية
العمليـات  أولويـات  باسـتخدام  أسًسـا 

الحسـابية.

30 د

- يجمع الحدود الجبرية.- يتعرف الحدود والمقادير الجبرية.مقدار جبري
- يطرح الحدود الجبرية.

15 د

العمليات على 
المقادير الجبرية

- يجـري العمليـات الحسـابية األربع على 
المقاديـر الجبرية.

بمتغيـر  الجبريـة  المقاديـر  يبسـط   -
العمليـات  باسـتخدام خصائـص  واحـد 

. بية لحسـا ا
بمتغيريـن  الجبريـة  المقاديـر  يبسـط   -

المتشـابهة الحـدود  بتجميـع 
- يجمع ويطرح المقادير الجبرية.

- يضرب مقدار جبري بمقدار آخر.
- يضرب مقدار جبري بحد جبري.

- يعبر عن مواقف حياتية بمقادير جبرية.

30 د

حل المعادالت 
الخطية

- يبسـط التعابيـر الجبريـة لحـل معـادالت 
خطيـة بمتغيـر واحـد ويوظفهـا فـي حل 

المشكلت.

ليفسـر  العمليـات  خصائـص  يسـتخدم   -
المعـادالت. حـل  خطـوات 

خطوتيـن  مـن  خطيـة  معـادالت  يحـل   -
علـى األقـل ضمـن األعـداد الصحيحـة 

النمـاذج. باسـتخدام  والنسـبية 
علـى  خطوتيـن  مـن  معـادالت  يحـل   -
الصحيحـة  األعـداد  ضمـن  األقـل 

جبريـاً. والنسـبية 
علـى  خطوتيـن  مـن  معـادالت  يحـل   -
طرفيهـا. فـي  متغيـرات  تحتـوي  األقـل 

20 د

متتالية
الحد

الحد العام

- يصف الحد العام لمتتالية عددية 
بسيطة.

متتاليـة  حـدود  بيـن  العلقـة  يصـف    -
. خطيـة

- يسـتعمل العلقـة بيـن حـدود المتتاليـة 
ليجـد بعـض حدودهـا.

- يصـف قاعـدة الحد العـام لمتتالية خطية 
ويعبر عنها بصـورة جبرية.

35 د

- يتعرف االقتران الخطي.- يتعرف االقتران الخطي وتمثيله بيانياً.االقتران الخطي
- يعبـر عـن االقتـران الخطـي بطرائـق 
السـهمي،  مثل:المخطـط  مختلفـة، 

الجبريـة. والمعادلـة  القيـم،  جـدول 
يمثل االقتران الخطي بيانيًّا.   

45 د
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الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

السابع 

الزاويتان 
المتقابلتان بالرأس

الزاويتان 
المتجاورتان
الزاويتان 
المتتامتان
الزاويتان 
المتكاملتان

- يتعـرف العلقـات بيـن الزوايـا الناتجـة 
مسـتقيمين  مـع  مسـتقيم  تقاطـع  عـن 
المسـائل. لحـل  واسـتخدامها  متوازييـن، 

- يتعـرف الزوايـا المتبادلـة الناتجـة عـن 
قطـع مسـتقيم لمسـتقيمين متوازييـن.

الناتجـة  المتبادلـة  الزوايـا  يتعـرف   -
غيـر  لمسـتقيمين  مسـتقيم  قطـع  عـن 

زييـن. متوا
فـي  التـي  الداخليـة  الزوايـا  يتعـرف   -
قطـع  عـن  الناتجـة  تحالـف  وضـع 
مسـتقيم لمسـتقيمين متوازييـن أو غيـر 

متوازييـن.
- يتعـرف العلقـة بيـن قياسـي الزاويتيـن 
المسـتقيمين  حالـة  فـي  نـوع  كل  مـن 
المسـائل. لحـل  ويسـتخدمها  المتوازييـن 
المتناظـرة  الزوايـا  ويصنـف  يميـز   -
أشـكال  فـي  والداخليـة  والمتبادلـة 

تتضمنهـا. هندسـية 
- يجـد قياسـات زوايـا مجهولـة ناتجة من 
تقاطع مسـتقيم من مسـتقيمين متوازيين 

في أشـكال هندسـية تتضمنها.

30 د

الزاوية الداخلية
الزاوية الخارجية

في المثلث

- يتعرف الزاوية الداخلية الزاوية 
الخارجية في المثلث

- يبـرر العلقـات بيـن الزوايـا الداخليـة 
والخارجيـة فـي مثلـث.

20 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  315 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )8(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

الثامن 

- يميز األعداد الحقيقية ويصنفها.األعداد الحقيقية
- يجري العمليات على األعداد الحقيقية.

- يميز األعداد النسبية وغير النسبية
- يجمع األعداد الحقيقية ويطرحها

- يضرب األعداد الحقيقية ويقسمها.
- يسـتنتج النظيـر الجمعـي والنظيـر 

الضربـي.
المحايـد فـي حالـة الجمـع  - يسـتنتج 

والضـرب.

20 د

- يتعرف قوانين األسس الصحيحة.قوانين األسس
- يطبـق قوانيـن األسـس الصحيحـة فـي حل 

المسائل

)الضـرب  األسـس  قوانيـن  يسـتقرىء   -
والقسـمة(.

- يربـط بيـن األسـس النسـبية والجـذور 
بينهمـا. ويحـول  والتكعيبيـة  التربيعيـة 
- يضـرب ويقسـم المقاديـر األسـية ذات 

المتشـابهة. األساسـات 
- يكتـب مقاديـر جبريـة نسـبية فـي أبسـط 

صـورة، ويبـرر خطواتـه.

30 د

- يكتـب األعـداد الكبيـرة جـداً والصغيرة - يتعرف الصيغة العلمية.الصيغة العلمية
جـداً باسـتخدام الصيغـة العلمية.

20 د

- يجد ناتج ضرب حدين جبريينالمقادير الجبرية 
- يجد ناتج حد جبري في مقدار جبري

- يجد ناتج ضرب مقدارين جبريين.
- يتعرف تحليل المقدار الجبري.

العامـل  بإخـراج  جبريـاً  مقـداراً  يحلـل   -
األكبـر. المشـترك 

- يحلل مقداراً جبرياً بطريقة تجميع الحدود.

عامـل  بإخـراج  جبريـة  تعابيـر  يحلـل   -
واحـد. حـد  مـن  مشـترك 

- يحلل الفرق بين مربعين جبرياً.
- يحلـل مقـداراً ثلثيـاً بسـيطاً معامـل الحـد 
الصـورة  علـى   1 يسـاوي  لـه  الرئيـس 

)س2 + ب س + جــ(.

40 د

اإلقتران،
االقتران الخطي

- يتعرف االقتران.
- يمثل االقتران الخطي بيانياً

- يميز بين اإلقترانين الخطي والثابت.
- يصف خصـاص اإلقترانين الخطي 

والثابت.
- يمثـل بيانيـاً اقترانـات معطـاه على صورة 

معادلـة جبرية تحتـوي y ضمنياً.

20 د

مقاييس النزعة 
المركزية 
)المتوسط 

الحسابي، الوسيط، 
المنوال(.

الوسـيط   الحسـابي،  المتوسـط  يفسـر   -
جـدول  فـي  منظمـة  لبيانـات  والمنـوال 

يحسـبها. ثـم  تكـراري، 

التكراريـة  الجـداول  عناصـر  يسـتنتج   -
ذات الفئـات )الفئة, حـدود الفئة، مركز 

التكرار(. الفئـة، 
 - يمثل الجداول التكرارية بمدرجات.
- يمثل الجداول التكرارية بمنحنيات.

- يحـل مسـائل تتعلق ببيانات فـي جداول ذات 
فئات ومدرجـات ومنحنيات تكرارية.

20 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  150 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )9(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

التاسع 

الفرق بين مربعين 
وتحليله

- يتعرف الفرق بين مربعين.- يحلل مقادير جبرية.
- يحلل الفرق بين مربعين.

20 د

مجموع مكعبين 
وتحليله

- يتعرف مجموع مكعبين .- يحلل مقادير جبرية.
- يحلل مجموع مكعبين.

20 د

الفرق بين مكعبين 
وتحليله

- يتعرف الفرق  بين مكعبين .- يحلل مقادير جبرية.
- يحلل الفرق بين مكعبين.

20 د

- يتعرف المقادير الكسرية - يبسط مقادير كسريةالمقادير الكسرية
- يبسط المقادير الكسرية.

45 د

الفترات )الفترات 
المحدودة، الفترات 

غير المحدودة(

- يتعرف أنواع الفترات- يعبر عن الفترات بطرائق مختلفة.
- يمثل الفترات على خط االعداد

45 د

المتباينات 
)خصائص 
المتباينات، 

المتباينات الخطية 
بمتغير واحد،

- يتعرف المتباينات.- يحل المتباينات الخطية.
- يتعرف خصائص المتباينات.

20 د

المتباينات المركبة 
بمتغير واحد(.

بمتغيـر واحـد - يحل المتباينات الخطية. متباينـات مركبـة  - يحـل 
ممثـل حلهـا علـى خـط االعـداد.

30 د

حل المعادلة 
التربيعية 

بطرائـق  تربيعيـة  معادلـة  حـل  يجـد   -
مختلفـة

إلـى  بالتحليـل  تربيعيـة  معادلـة  يحـل   -
لعوامـل. ا

- يحـل معادلـة تربيعية علـى صورة مربع 
كامل؛ )أس+ب(2= ج2

45 د

بطرائـق القانون العام تربيعيـة  معادلـة  حـل  يجـد   -
. مختلفـة

- يحل معادلة تربيعية بالقانون العام.
- يسـتعمل المميـز لتحديـد عـدد الحلـول 

تربيعيـة. لمعادلـة  الحقيقيـة 

45 د

تجربـة مبدأ العد فـي  حـوادث  احتمـاالت  يجـد   -
ئية ا عشـو

20 د- يتعرف مبدأ العد.

االحتماالت 
)الحادث، احتمال 

الحادث

تجربـة  فـي  حـوادث  احتمـاالت  يجـد   -
ئية ا عشـو

- يتعرف الحادث وأنواعه.

- يمثل الحادث بأشكال فن.
- يتعرف مفهوم االحتمال لحادث.

- يجد احتمال الحادث.

35 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  345 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )10(
الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

العاشر

نظام من معادلتين، 
حل النظام،  عدد 

حلول النظام.

- يحل أنظمة المعادالت المختلفة

- يحـل نظامـا مكونـا مـن معادلتين خطية 
وتربيعية.

معادلتيـن  مـن  مكونـا  نظامـا  يحـل   -
. بيعيتيـن تر

60 د

األسس النسبية، 
تبسيط األسس 

النسبية.

- يبسـط المقادير األسـية مستعمل قوانين 
النسبية. األسس 

30 د

30 د- يحل معادلة أسية.المعادلة األسية.

وتر الدائرة، 
قطرها، مماس 
الدائرة، نقطة 
التماس، القاطع.

والتعميمـات  النظريـات  علـى  يطبـق   -
وأقطارهـا  الدائـرة،  بأوتـار  الخاصـة 
فيهـا. الزوايـا  وقياسـات  ومماسـاتها، 

الدائـرة،  أوتـار  بيـن  العلقـات  يتعـرف   -
مماسـاتها. و  وأقطارهـا 

60 د

الزاوية المركزية، 
الزاوية المحيطية، 
الزاوية المماسية، 
الرباعي الدائري.

- يجـد قياسـات زوايـا وأطـوال مجهولـة 
فـي الدائـرة.

فـي  الزوايـا  بيـن  العلقـات  يتعـرف   -
الدائـرة موظفا هذه العلقـات في إيجاد 
قياسـات زوايـا مجهولـة فـي الدائـرة.

45 د

معادلة الدائرة، 
الصورة القياسية، 

الصورة العامة.

أعطيـت  إذا  الدائـرة  معادلـة  يكتـب   -
كافيـة. معلومـات 

45 د

ضلع االبتداء، 
ضلع االنتهاء، 

الوضع القياسي، 
دائرة الوحدة، 
الزوايا الربعية.

الواقعـة  النقطـة  إحداثيـات  بيـن  يربـط   -
علـى ضلـع انتهـاء الزاويـة فـي وضعها 
القياسـي ونسـبتي الجيـب وجيـب التمـام.

- يتعرف الوضع القياسي للزاوية.
- يجـد النسـب المثلثيـة األساسـية لزاويـة 
إحداثيـا  علـم  القياسـي  وضعهـا  فـي 

انتهائهـا. ضلـع 

20 د

الزاوية المرجعية، 
معكوس النسبة 

المثلثية

-   يجـد النسـب المثلثيـة األساسـية للزوايـا 
ضمـن الـدورة الواحدة.

- يجـد النسـب المثلثيـة األساسـية للزوايـا 
ضمـن الـدورة الواحـدة. 

نسـبها  إحـدى  إذا علمـت  الزاويـة  يجـد   -
المثلثيـة مسـتعمل ) الزوايـا المشـهورة، 

أو اآللـة الحاسـبة(.

30 د

المعادلة المثلثية، 
حل المعادلة 

المثلثية

- يجـد حـل معادلـة مثلثيـة ضمـن الـدورة 
الواحـدة.

النسـب  تتضمـن  مثلثيـة  معادلـة  يحـل   -
حلهـا  ومجموعـة  األساسـية،  المثلثيـة 

الواحـدة. الـدورة  ضمـن 

40 د
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الزمن المؤشراتالنتاجاتالمفهومالصف

العاشر

- يحسب االتجاه من الشمال.االتجاه من الشمال
مفسرا له.

- يفسر االتجاه من الشمال.
- يجـد اتجـاه نقطـة مـا بالنسـبة الـى نقطة 

اخـرى بالرسـم والقياس والحسـاب.

20 د

حل المثلث، قانون 
الجيوب، قانون 

جيوب التمام

مثلـث  فـي  مجهولـة  عناصـر  يجـد    -
وجيـوب  الجيـوب،  قوانيـن  مسـتعمل 

لتمـام. ا

قانـون  أو  الجيـوب،  قانـون  يسـتعمل   -
ضلـع،  طـول  إليجـاد  التمـام  جيـوب 
أو قيـاس زاويـة فـي مثلـث علمـت فيـه 

مناسـبة. معلومـات 

45 د

طـوال - يحسب مساحة المثلث.مساحة المثلث. فيـه  علـم  مثلـث  مسـاحة  يجـد   -
ضلعيـن، وقيـاس الزاويـة المحصـورة 

بينهمـا.

20 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  455 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )11(
الفرعان )العلمي، والصناعي(

الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالفرعالمفهومالصف

الحادي 
عشر

علمي

 القسمة التركيبية. 

نظرية الباقي 
والعامل.

تحليل كثيرات 
الحدود.

العلمي والصناعي

العلمي.

العلمي والصناعي

- يحلل كثيرات الحدود إلى 
عواملها األولية مستعمل 

نظرية الباقي والعامل 
والقسمة التركيبية.

يقسـم كثيـرات الحدود مسـتعمل القسـمة    -
التركيبية.

- يتعرف نظرية الباقي والعامل.
- يحلل كثير حدود الى عوامله.

20 د

20 د
30 د

االقتران النسبي، 
مجال االقتران 
النسبي، صيغة 

مكافئة.

- يميز االقتران النسبي.- يتعرف االقتران النسبي.العلمي 
- يجـد صيغـة مكافئة لتعبير نسـبي ضمن 

مجاله.

45 د

المعادلة غير 
الخطية.

المتباينة غير 
الخطية.

العلمي والصناعي

العلمي.

ومتباينـات  معـادالت  يحـل   -
واحـد. بمتغيـر  خطيـة 

- يحل معادلة غير خطية بمتغير واحد.
بمتغيـر  خطيـة  غيـر  متباينـات  يحـل   -

الثالثـة. الدرجـة  حتـى  واحـد 

30 د
30 د

يوظـف الكسـور الجزئية في العلمي الكسور الجزئية  -
كتابـة تعابيـر نسـبية مكافئـة.

يكتب صيغا مكافئة لتعبير نسبي    -
باستعمال الكسور الجزئية.

40 د

اقترانات كثيرات 
الحدود، الصورة 
القياسية، درجة،  
معامل، المعامل 
الرئيس، متزايد، 

متناقص.

يتعرف اقترانات  كثيرات العلمي والصناعي  -
الحدود مستقصيا 

خصائصها من الرسم.

- يتعرف اقترانات كثيرات الحدود.
- يسـتقصي خصائـص كثيـرات الحـدود 
التمثيـل  مـن  الثالثـة  الدرجـة  حتـى 

لبيانـي ا

30 د

االقتران الحقيقي. 

االقتران النسبي.

اقتران الجذر 
التربيعي، االقتران 

الكسري

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

يتعـرف االقترانات الحقيقية   -
وخصائـص كل منهـا.

)اقتـران  الحقيقـي  االقتـران  يتعـرف   -
كسـري(. نسـبي،  جـذري، 

- يرسـم منحنـى اقتـران حقيقـي، محـددا 
مجالـه.

30 د

30 د

30 د

االقتران 
المتشعب، نقطة 

التشعب.
 اقتران القيمة 

المطلقة.
اقتران أكبر عدد 

صحيح.

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

يحل معادالت ومتباينات   -
تحتوي رمز: القيمة 
المطلقة أو أكبر عدد 

صحيح

ومنـه  المتشـعب  االقتـران  يتعـرف   -
اقتـران القيمـة المطلقـة، واقتـران أكبر 

صحيـح. عـدد 
- يمثل االقتران المتشعب بأنواعه بيانيا.

القيمـة  رمـز  تحتـوي  معادلـة  يحـل   -
صحيـح. عـدد  أكبـر  رمـز  أو  المطلقـة 
القيمـة  رمـز  تحتـوي  متباينـة   يحـل   -
صحيـح. عـدد  أكبـر  رمـز  أو  المطلقـة 

30 د
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الزمن المؤشراتالنتاجاتالفرعالمفهومالصف

الحادي 
عشر

علمي

يجد اقترانا ناتجا عن  العلمي.تركيب االقترانات  -
تركيب اقترانين.

يتعرف مفهوم تركيب اقترانين    -
وشروطه.

- يجد قاعدة تركيب اقترانين علم قاعدتا 
مركبتيه محددا مجاله.

30 د

 االقتران العكسي، 
االقتران الواحد 
لواحد، اختبار 
الخط االفقي، 

االقتران المحايد.

- يجد االقتران العكسي العلمي 
القتران معطى.

- يتعرف االقتران العكسي وشرطه.
- يجـد االقتران العكسـي القتـران معطى 

أمكن(. )إن 

30 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:

الفرع العلمي:  485 د

الفرع الصناعي: 230 د
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث الرياضيات الصف )11(
الفرعان )األدبي، والفندقي(

الفصل الدراسّي األول

الزمن المؤشراتالنتاجاتالفرعالمفهومالصف

الحادي 
عشر 
أدبي

تحليل كثيرات 
الحدود

يستقصي االقترانات أدبي + فندقي  -
كثيرات الحدود ويطبقها 

لحل المشكلت

يتعرف نظرية الباقي والعامل.   -
فـي  والعامـل  الباقـي  نظريـة  يسـتخدم   -
علـى  كثيرحـدود  قسـمة  قابليـة  بحـث 

وجـد. إن  الباقـي  وإيجـاد  آخـر، 
حتـى  حـدود  كثيـرات  اقترانـات  يحلـل   -

الثالثـة. الدرجـة 

105 د

أدبي + فندقياقترانات خاصة

للقترانـات  فهمـا  يظهـر   -
ويمثلهـا ويركبهـا  الخاصـة 

ويمثلـه  المتشـعب،  االقتـران  يتعـرف    -
بيانيـاً

- يتعرف اقتران القيمة المطلقة.

90 د

تركيـب أدبيتركيب االقترانات مـن  الناتـج  االقتـران  يجـد   -
نـات. االقترا

- يجد قيمة االقتران المركب عند نقطة.

90 د

يتعرف مفهوم االقتران العكسي.أدبي االقتران العكسي   -
- يستنتج قاعدة االقتران العكسي 

القتران واحد لواحد.

90 د

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول:  375 د


