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  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم تطبيقات النسبة المئوية العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 الخامسة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلومون بعد تعلم الوحدة  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات لماتمتعسيكون ال  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

النموذج  تستعمل-١
اليجاد النسبة المئوية 

  من عدد .
  
النسبة  تجد  -٢

  المئوية من عدد .
  
النسب  تقدر  -٣

المئوية باستعمال 
الكسور االعتيادية 
  والكسور العشرية .

مسائل النسب  تحل
المئوية باستعمال 
  النسبة والتناسب

النموذج اليجاد النسبة  -١
  عدد .المئوية من 

  
النسبة المئوية من   -٢

  عدد .
  
النسب المئوية   -٣

باستعمال الكسور 
االعتيادية والكسور 

  العشرية .

استعمال النموذج  -١
اليجاد النسبة المئوية من 

  عدد .
  

ايجاد النسبة المئوية  -٢
  من عدد .

  

تقدير  النسب المئوية -٣
باستعمال الكسور 

االعتيادية والكسور 
 العشرية .

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : لمشرفة التربويةا

  

 : خبرات التعليم والتعلم ٣الخطوة   : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم ٢الخطوة 

 بما يأتي معلمةال تقومس يأتي بما متعلماتال تقومس  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
 عن االنترنت

  النسبة المئوية
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

النسبة توضح  
  المئوية

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

  النسبة المئوية
  

*تحدى النظريات 
عن  المقبولة

  النسبة المئوية
 

*التفريق بين 
 النسبة المئوية

 طالباتقناعة ال*
النسبة بأهمية 
  المئوية

  الموثقةالبحوث *
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
*الحصول على 

درجة ممتازة 
  فى االختبارات

  

  *الكتابة الحرة
  * لعب االدوار

  * المطويات
* القراءة بصوت 

عال لبعض 
النصوص فى 

  الكتاب
  *خرائط مفاهيم
*إكمال جداول 

  التعلم
*توظيف الصور 

  والرسوم
  *التوضيح بالرسم

  ب* تصميم تجار
 *استكشاف
 *استقصاء

 *التوقع
 *إبداء االراء

 *التحليل
 *التفكير الناقد

*تقديم أمثلة ما 
 ذكر فى الكتاب

 بالعروض العلمية*
تصحيح مفاهيم *

 خاطئة
طرح اسئلة على *
 طالباتال
فى  طالباتتوزيع ال*

مجموعات (تعلم 
 تعاونى)

استخدام طرائق *
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

شخصى تقويم *
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم االحصاء واالحتمال العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 السادسة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ي سيكتسبها المتعلومون بعد تعلم الوحدةالمعرفة والمهارات الرئيسية الت  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتسيكون ال  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

مقاييس  تستعمل-١
النزعة المركزية والمدى 

  لوصف البيانات .
  
البيانات  تعرض-٢

ويحلها باستعمال التمثيل 
  اط  .بالنق

  
مجموعة من  تصف  -٣

البيانات باستعمال 
المتوسط الحسابي 
والوسيط والمنوال 

  والمدى.

التمثيالت  تنشئ
البيانية التي تصف 
  البيانات ويقرؤها .

  

مقاييس النزعة  - ١
المركزية والمدى لوصف 

  البيانات .
  
البيانات ويحلها  - ٢

  باستعمال التمثيل بالنقاط  .
  
ات مجموعة من البيان  - ٣

باستعمال المتوسط 
الحسابي والوسيط 
  والمنوال والمدى.

مقاييس النزعة  تستعمل- ١
المركزية والمدى لوصف 

  البيانات .
  
البيانات ويحلها  تعرض- ٢

  باستعمال التمثيل بالنقاط  .
  
مجموعة من  تصف  - ٣

البيانات باستعمال المتوسط 
الحسابي والوسيط والمنوال 

 والمدى.

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : ةالمشرفة التربوي

 

 : خبرات التعليم والتعلم ٣الخطوة   : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم ٢الخطوة 

 بما يأتي معلمةال تقومس يأتي بما متعلماتال تقومس  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

حاث من *عمل اب
عن  االنترنت

االحصاء 
  واالحتمال

  
 تحضر*ان 

قصة  طالباتال
االحصاء توضح  

  واالحتمال

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

االحصاء 
  واالحتمال

  
*تحدى النظريات 

المقبولة عن 
االحصاء 
 واالحتمال

*التفريق بين 
االحصاء 
 واالحتمال

 طالباتقناعة ال*
االحصاء بأهمية 

  واالحتمال

  لموثقةالبحوث ا*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
*الحصول على 

درجة ممتازة 
  فى االختبارات

  

  *الكتابة الحرة
  * لعب االدوار

  * المطويات
* القراءة بصوت 

عال لبعض 
النصوص فى 

  الكتاب
  *خرائط مفاهيم
*إكمال جداول 

  التعلم
*توظيف الصور 

  والرسوم
  *التوضيح بالرسم

  * تصميم تجارب
 *استكشاف
 *استقصاء

 *التوقع
 *إبداء االراء

 *التحليل
 *التفكير الناقد

*تقديم أمثلة ما 
 ذكر فى الكتاب

 بالعروض العلمية*
تصحيح مفاهيم *

 خاطئة
طرح اسئلة على *
 طالباتال
فى  طالباتتوزيع ال*

مجموعات (تعلم 
 تعاونى)

استخدام طرائق *
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

خصى تقويم ش*
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم الهندسة : المضلعات العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 السابعة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ي سيكتسبها المتعلومون بعد تعلم الوحدةالمعرفة والمهارات الرئيسية الت  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتسيكون ال  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

الزوايا   تصف-١
ويتعرف على الزوايا 

المتقابلة بالرأس 
  والزوايا  المتجاورة .

  
قطاعات  تنشئ  -٢

  رها .دائرية ويفس
  
المثلثات  تتعرف  -٣

  ويصنفها .
  
خصائص  تستنتج  -٤

  بعض االشكال الرباعية .

خصائص  تتعرف
ية ئاالشكال ثنا

  االبعاد ويصفها .

  

الزوايا  ويتعرف على  - ١
الزوايا المتقابلة بالرأس 

  والزوايا  المتجاورة .
  
قطاعات دائرية   - ٢

  ويفسرها .
  
  المثلثات ويصنفها .  - ٣
  
بعض االشكال  خصائص  - ٤

  الرباعية .

وصف الزوايا  ويتعرف على -١
الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا  

  المتجاورة .
  
انشاء قطاعات دائرية ويفسرها   -٢
.  

  
التعرف على المثلثات ويصنفها   -٣
.  

  
استنتاج خصائص بعض   -٤

 االشكال الرباعية .

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

 : خبرات التعليم والتعلم ٣الخطوة   : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم ٢الخطوة 

 بما يأتي معلمةال تقومس يأتي بما متعلماتال تقومس  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

عمل ابحاث *
من االنترنت 

  المضلعاتعن 
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

توضح  
  المضلعات

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

  المضلعات
  

*تحدى النظريات 
المقبولة عن 

  المضلعات
 

*التفريق بين 
 المضلعات

 طالباتقناعة ال*
  المضلعاتبأهمية 

  البحوث الموثقة*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
*الحصول على 

درجة ممتازة 
  ختباراتفى اال

  

  *الكتابة الحرة
  * لعب االدوار

  * المطويات
* القراءة بصوت 

عال لبعض 
النصوص فى 

  الكتاب
  *خرائط مفاهيم
*إكمال جداول 

  التعلم
*توظيف الصور 

  والرسوم
  *التوضيح بالرسم

  * تصميم تجارب
 *استكشاف
 *استقصاء

 *التوقع
 *إبداء االراء

 *التحليل
 *التفكير الناقد

*تقديم أمثلة ما 
 ذكر فى الكتاب

 بالعروض العلمية*
تصحيح مفاهيم *

 خاطئة
طرح اسئلة على *
 طالباتال
فى  طالباتتوزيع ال*

مجموعات (تعلم 
 تعاونى)

استخدام طرائق *
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد يومال القياس: االشكال الثنائية األبعاد والثالثية األبعاد العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 الثامنة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلومون بعد تعلم الوحدة  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  ئيسيةاألهداف الر
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتسيكون ال  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

صيغة  تستنتج-١
مساحة المثلث وصيغة 
  مساحة شبه المنحرف.

  
مساحة المثلث  تجد  -٢

  وشبه المنحرف .
  
العالقة بين  تجد  -٣

  الدائرة وقطرها .
  
  محيط الدائرة. تجد  -٤

الصيغ  ستعملت
إليجاد المساحات 

  والحجوم

  

صيغة مساحة المثلث  - ١
وصيغة مساحة شبه 

  المنحرف.
  
مساحة المثلث وشبه   - ٢

  المنحرف .
  
العالقة بين الدائرة   - ٣

  وقطرها .
  
  محيط الدائرة.  - ٤

استنتاج صيغة مساحة -١
المثلث وصيغة مساحة شبه 

  المنحرف.
  
ايجاد مساحة المثلث وشبه   -٢

  حرف .المن
  
ايجاد العالقة بين الدائرة   -٣

  وقطرها .
  
 ايجاد محيط الدائرة.  -٤

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط األول /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 
 : خبرات التعليم والتعلم ٣الخطوة   : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم ٢الخطوة  

 بما يأتي معلمةال تقومس يأتي بما متعلماتال تقومس  األنشطة التعليمية التعلمية  أخرى أدلة  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت

االشكال الثنائية 
األبعاد والثالثية 

  األبعاد
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

االشكال توضح  
الثنائية األبعاد 
  والثالثية األبعاد

توسيع المعرفة * 
ل االشكاالعلمية عن 

الثنائية األبعاد 
  والثالثية األبعاد

  
*تحدى النظريات 

االشكال المقبولة عن 
الثنائية األبعاد 
  والثالثية األبعاد

 
 *التفريق بين 

 طالبات*قناعة ال
االشكال بأهمية 

 الثنائية األبعاد
  والثالثية األبعاد

  البحوث الموثقة*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
ل على *الحصو

درجة ممتازة 
  فى االختبارات

  

  *الكتابة الحرة
  * لعب االدوار

  * المطويات
* القراءة بصوت 

عال لبعض 
النصوص فى 

  الكتاب
  *خرائط مفاهيم
*إكمال جداول 

  التعلم
*توظيف الصور 

  والرسوم
  *التوضيح بالرسم

  * تصميم تجارب
 *استكشاف
 *استقصاء

 *التوقع
 *إبداء االراء

 *التحليل
 الناقد *التفكير

*تقديم أمثلة ما 
 ذكر فى الكتاب

 بالعروض العلمية*
تصحيح مفاهيم *

 خاطئة
طرح اسئلة على *
 طالباتال
فى  طالباتتوزيع ال*

مجموعات (تعلم 
 تعاونى)

استخدام طرائق *
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 


