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  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم القياس : المساحة والحجم العنوان

            التاريخ

  حدةملخص الو

 

            الحصة

            الفصل

 السادسة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ها المتعلومون بعد تعلم الوحدةتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

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

مساحات  تجد -١
  .اشكال مركبة

  
االشكال  تحدد-٢

ثالثية االبعاد 
  .ويرسمها

  
حجم كل من  تجد-٣

  المنشور واالسطوانة
.  

حجم كال من  تجد-٤
  .  الهرم والمخروط

مساحات  تجد
أشكال هندسية 

ة وحجوم يمستو
مجسمات 

ومساحاتها 
  الجانبية والكلية.

  

  .ساحات اشكال مركبةم - ١
  
االشكال ثالثية االبعاد  - ٢

  .  ويرسمها
  
حجم كل من المنشور  - ٣

  .واالسطوانة  
  
حجم كال من الهرم  - ٤

  .  والمخروط

  .مساحات اشكال مركبة تجد -١
  
االشكال ثالثية االبعاد تحديد -٢

  . ويرسمها
  
حجم كل من المنشور حساب  -٣

  .  واالسطوانة  
  
ن الهرم حجم كال م حساب -٤

 . والمخروط 

 

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

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

*عمل ابحاث من 
 عن االنترنت

  المساحة والحجم
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

المساحة توضح  
  والحجم

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

  المساحة والحجم
  

*تحدى النظريات 
عن  المقبولة

  المساحة والحجم
 

*التفريق بين 
 المساحة والحجم

 طالباتقناعة ال*
ساحة المبأهمية 
  والحجم

  البحوث الموثقة*
 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
  بالرسم *التوضيح

  * 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

سة  عصف تنفيذ جل*
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم الجبر :المعادالت والمتباينات العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 السابعة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ها المتعلومون بعد تعلم الوحدةتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

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

معادالت ومتباينات  تحل- ١
بأعداد نسبية  خطية بسيطة

.  
  
خاصية التوزيع  تستعمل  - ٢

في تبسيط العبارات الجبرية 
.  

  
معادالت ذات  تحل - ٣

  خطوتين .
  
معادالت ذات  تكتب  - ٤

خطوتين لحل مسائل تمثل 
  مواقف حياتية.

استعمال المعادالت 
الخطية لتمثيل 

المسائل وتحليلها 
  وحلها

  

معادالت ومتباينات خطية  - ١
  ية .بسيطة بأعداد نسب

  
خاصية التوزيع في   - ٢

  تبسيط العبارات الجبرية .
  
  معادالت ذات خطوتين . - ٣
  
معادالت ذات خطوتين   - ٤

لحل مسائل تمثل مواقف 
  حياتية.

حل معادالت ومتباينات خطية -١
  بسيطة بأعداد نسبية .

  
استعمال خاصية التوزيع   -٢

  في تبسيط العبارات الجبرية .
  
  تين .حل معادالت ذات خطو -٣
  
كتابة معادالت ذات خطوتين   -٤

 لحل مسائل تمثل مواقف حياتية.

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  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 
عن  االنترنت

المعادالت 
  والمتباينات

  
 تحضر*ان 

قصة  طالباتال
المعادالت توضح  

  والمتباينات

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

المعادالت 
  والمتباينات

  
*تحدى النظريات 

المقبولة عن 
ادالت المع

  والمتباينات
 
 طالباتقناعة ال*

المعادالت بأهمية 
  والمتباينات

  البحوث الموثقة*
 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
  يم*خرائط مفاه

*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*

(تعلم  مجموعات
 تعاونى)

استخدام طرائق *
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم الجبر:الدوال الخطية  العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 الثامنة  الوحدة

    نيةالفترة الزم

 

 ها المتعلومون بعد تعلم الوحدةتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى 
  (األفهام الباقية)

 : على قادرات متعلماتسيكون ال  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

عبارة جبرية  تكتب-١
ود المتتابعة ليجد حد

  الحسابية .
  
  جداول الدالة . تكمل  -٢
  
اذا كانت عالقة  تحدد  -٣

  ما دالة ام ال .
  
الدوال الخطية  تمثل  -٤

بيانياً باستعمال الجدوال 
.  

الميل ألمثل  تفهم
المسائل ، 

ويحلها ويحللها 
ويستعمل األسس 

والقوى 
  والجذور.

  

عبارة جبرية ليجد حدود  - ١
  ية .المتتابعة الحساب

  
  جداول الدالة .  - ٢
  
اذا كانت عالقة ما دالة   - ٣

  ام ال .
  
الدوال الخطية بيانياً   - ٤

  باستعمال الجدوال .

كتابة عبارة جبرية ليجد - ١
  حدود المتتابعة الحسابية .

  
  اكمال جداول الدالة .  - ٢
  
تحديد اذا كانت عالقة ما   - ٣

  دالة ام ال .
  
تمثيل الدوال الخطية   - ٤

 اً باستعمال الجدوال .بياني

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  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 
عن  االنترنت

  الدوال الخطية 
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

الدوال توضح  
  الخطية 

* توسيع المعرفة 
الدوال عن  العلمية

  الخطية 
*تحدى النظريات 

المقبولة عن 
  الدوال الخطية 

 
 طالباتقناعة ال*

الدوال بأهمية 
  الخطية 

  البحوث الموثقة*
 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
 شاف*استك

 *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 *
 نائى ونهائىوب

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم االحصاء العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 التاسعة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ومون بعد تعلم الوحدةها المتعلتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

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

البيانات  تعرض-١
ويمثلها باستعمال 
  المدرج التكراري .

  
القطاعات  تنشئ  -٢

  . وتفسرهاالدائرية 
  
الحاسوب  تستعمل  -٣

الخطوط للتمثيل ب
وباالعمدة وبالقطاعات 

  الدائرية .

المقاييس  تستعمل
االحصائية التي 
تتمن المتوسط 

الحسابي والوسيط 
والمدىفي وصف 
البيانات بشكل 

  مختصر.

البيانات ويمثلها  -١
باستعمال المدرج 

  التكراري .
  
القطاعات الدائرية   -٢

  . وتفسرها
  
الحاسوب للتمثيل   -٣

بالخطوط وباالعمدة 
  القطاعات الدائرية .وب

عرض البيانات ويمثلها - ١
  باستعمال المدرج التكراري .

  
انشاء القطاعات   - ٢

  . وتفسرهاالدائرية 
  
استعمال الحاسوب   - ٣

للتمثيل بالخطوط وباالعمدة 
 وبالقطاعات الدائرية .

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

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

عمل ابحاث *
من االنترنت 

  االحصاءعن 
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

توضح  
  صاءاالح

* توسيع 
المعرفة العلمية 

  االحصاءعن 
  

*تحدى النظريات 
المقبولة عن 

  االحصاء
 

 *التفريق بين 
 طالبات*قناعة ال

  االحصاءبأهمية 

  البحوث الموثقة*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
*الحصول على 

درجة ممتازة 
  فى االختبارات

  

  *الكتابة الحرة
  * لعب االدوار

  ويات* المط
* 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 الثاني /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم االحتماالت العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 العاشر  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

 ها المتعلومون بعد تعلم الوحدةتكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١الخطوة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

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

حسب النواتج ت-١
باستعمال الرسم 

الشجري أو مبدأ العد 
  األساسي .

  
احتمال  تجد  -٢

الحوادث المستقلة وغير 
  المستقلة .

  
كل من  تجد  -٣

االحتمالين النظري 
والتجريبي ويستعملها 

  في التوقع .
  

 تستعمل
االحتمال 
النظري 

والتناسب في 
التنبؤ 

  بالحوادث.
  

  

واتج باستعمال الرسم الن - ١
الشجري أو مبدأ العد 

  األساسي .
  
احتمال الحوادث   - ٢

  المستقلة وغير المستقلة .
  
كل من االحتمالين   - ٣

النظري والتجريبي 
  ويستعملها في التوقع .

  

حساب النواتج باستعمال - ١
الرسم الشجري أو مبدأ العد 

  األساسي .
  
ايجاد احتمال الحوادث   - ٢

  المستقلة . المستقلة وغير
  
ايجاد كل من االحتمالين   - ٣

النظري والتجريبي 
  ويستعملها في التوقع .

 

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثاني /  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  يسيةالمحكات الرئ  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت

  االحتماالت
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

توضح  
  االحتماالت

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

  االحتماالت
  

*تحدى النظريات 
المقبولة عن 

  االحتماالت
 

ين *التفريق ب
 االحتماالت

 طالباتقناعة ال*
  االحتماالتبأهمية 

  البحوث الموثقة*
 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

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 


