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  لخميسا  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم كثيرات الحدود العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 ةالسادس  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

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

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  )الباقية
 : على قادرات متعلماتال تكونس  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

ناتج قسمة  تجد-١
  وحيدتي الحد .

  
عبارات  تبسط-٢

تحتوي أسسا سالبة 
  أو صفراً .

  
درجة كثيرة  تجد  -٣

  الحدود .
  
كثيرة حدود  تكتب -٤

  بالصورة القياسية .

درجة كثيرة  تجد
حدود ، ويكتب كثيرة 

حدود بالصورة 
القياسية ويجمع 
ويطرح ويضرب 

  كثيرات الحدود

ناتج قسمة وحيدتي  -١
  الحد .

  
عبارات تحتوي أسسا  -٢

  سالبة أو صفراً .
  
  درجة كثيرة الحدود .  -٣
  
كثيرة حدود بالصورة  -٤

  القياسية .

إيجاد ناتج قسمة وحيدتي -١
  الحد .

  
تبسيط عبارات تحتوي أسسا -٢

  سالبة أو صفراً .
  
  رجة كثيرة الحدود .ايجاد د  -٣
  
كتابة كثيرة حدود بالصورة  -٤

 القياسية .

 

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

 بما يأتي معلمةسيقوم ال يأتي بما متعلماتسيقوم ال  ة التعليمية التعلميةاألنشط  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
 عن االنترنت

  كثيرات الحدود
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

كثيرات توضح  
  الحدود

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

  كثيرات الحدود
  

*تحدى النظريات 
عن  المقبولة

  كثيرات الحدود
 

*التفريق بين 
 الحدود كثيرات

 طالباتقناعة ال*
كثيرات بأهمية 
  الحدود

  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 

  علمالت
*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)

خدام طرائق است*
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم التحليل والمعادالت التربيعية العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 السابعة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة١طوةالخ
ها المتعلومون بعد تعلم تكتسبالمعرفة والمهارات الرئيسية التي س
 الوحدة

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتال تكونس  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

  ومحيدات الحد . تعلل-١
  
ثالثيات الحدود  تعلل  -٢
.  

  
الفرق  بين  تعلل -٣

  مربعين .
  
ادالت مع تحل  -٤

  تربيعية .
  
وحيدة الحد الى  تعلل-٥

  عواملها .
  

يستخدم التحليل في 
حل المعادالت 

  التربيعية

  

  ومحيدات الحد . - ١
  
  ثالثيات الحدود .  - ٢
  
  الفرق  بين مربعين . - ٣
  
  معادالت تربيعية .  - ٤
  
 وحيدة الحد الى - ٥

  عواملها .
  

  ومحيدات الحد . تفسير-١
  
  ثالثيات الحدود . تفسير  -٢
  
  الفرق  بين مربعين . تفسير -٣
  
  معادالت تربيعية . حل  -٤
  
وحيدة الحد الى  تعليل-٥

  عواملها .
 

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

 بما يأتي معلمةسيقوم ال يأتي بما متعلماتسيقوم ال  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت
التحليل 

والمعادالت 
  التربيعية

  
 تحضر*ان 

قصة  طالباتال
 التحليلتوضح  

والمعادالت 
  التربيعية

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

التحليل 
والمعادالت 

  التربيعية
*تحدى النظريات 

المقبولة عن 
التحليل 

والمعادالت 
 التربيعية

 *التفريق بين 
 طالباتقناعة ال*

التحليل بأهمية 
 والمعادالت

  التربيعية

  البحوث الموثقة*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  مقررال
*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

 يل*التحل
 *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 الثالث /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد ليوما الدوال التربيعية العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 الثامنة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

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

  رئيسيةاألهداف ال
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتال تكونس  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

التمثيالت  تحلل-١
  البيانية للدوال التربيعية.

  
الدوال التربيعية  تمثل -٢

  بيانياً .
  
المعادالت  تحل  -٣

  التربيعية بيانياً .
  
حلول  تقدر  -٤

عية من المعادالت التربي
  تمثيلها البياني .

 المعادالت تحل
التربيعية بيانياً 
ويكمل المربع 

ويستعمل القانون 
  العام.

  

التمثيالت البيانية للدوال  - ١
  التربيعية.

  
  الدوال التربيعية بيانياً . - ٢
  
المعادالت التربيعية   - ٣

  بيانياً .
  
حلول المعادالت   - ٤

التربيعية من تمثيلها البياني 
.  

ليل التمثيالت البيانية تح-١
  للدوال التربيعية.

  
تمثيل الدوال التربيعية بيانياً  -٢
.  

  
تحليل المعادالت التربيعية   -٣

  بيانياً .
  
تقدير حلول المعادالت   -٤

 التربيعية من تمثيلها البياني .

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

 بما يأتي معلمةسيقوم ال يأتي بما متعلماتسيقوم ال  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت

  الدوال التربيعية
  

 تحضر*ان 
قصة  طالباتال

الدوال ح  توض
  التربيعية

* توسيع المعرفة 
الدوال عن  العلمية

  التربيعية
  

*تحدى النظريات 
المقبولة عن 

  الدوال التربيعية
 

*التفريق بين 
 الدوال التربيعية

 طالباتقناعة ال*
الدوال بأهمية 

  التربيعية

  البحوث الموثقة*
 طالبات*حل ال

ألسئلة التقويم 
فى الكتاب 

  المقرر
*الحصول على 

ة ممتازة درج
  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

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  الثنينا  األحد اليوم الدوال الجذرية والمثلثات العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 التاسعة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

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

  األهداف الرئيسية
ار الكبرى (األفهام األفك

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتال تكونس  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

دوال جذرية  تمثل-١
  ويجري تحويال عليها .

  
عبارات  تبسط  -٢

جذرية ويجمعها 
  ويطرحها ويضربها .

  
  
معادالت جذرية  تحل -٣
.  

  
ستعمل نظرية ت -٤

  فيثاغورس.
  النسب المثلثية . تجد-٥

النظريه  تفهم
المعروضة ويطبقها 

ويحل المعادالت 
  الجذرية 

  

دوال جذرية ويجري تحويال  -١
  عليها .

  
عبارات جذرية ويجمعها   -٢

  ويطرحها ويضربها .
  
  
  معادالت جذرية . -٣
  
  نظرية فيثاغورس. -٤
  النسب المثلثية . تجد-٥

تمثيل دوال جذرية ويجري -١
  تحويال عليها .

  
ت جذرية ويجمعها تبسيط عبارا  -٢

  ويطرحها ويضربها .
  
  
  حل معادالت جذرية . -٣
  
  استعمال نظرية فيثاغورس. -٤
 ايجاد النسب المثلثية .-٥

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

 

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

 بما يأتي معلمةسيقوم ال يأتي بما متعلماتسيقوم ال  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت

الدوال الجذرية 
  والمثلثات

  
 تحضر*ان 

قصة  طالباتال
الدوال توضح  

  الجذرية والمثلثات

* توسيع المعرفة 
دوال العن  العلمية

  الجذرية والمثلثات
  

*تحدى النظريات 
المقبولة عن 

الدوال الجذرية 
  والمثلثات

 
 طالباتقناعة ال*

الدوال بأهمية 
  الجذرية والمثلثات

  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*
اهيم تصحيح مف*

 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 الثالث /  الصف    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد اليوم االحصاء واالحتمال العنوان

            التاريخ

  ملخص الوحدة

 

            الحصة

            الفصل

 العاشرة  الوحدة

    الفترة الزمنية

 

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

  األهداف الرئيسية
األفكار الكبرى (األفهام 

  الباقية)
 : على قادرات متعلماتال تكونس  : متعلماتال تعرفس  األسئلة األساسية:

صمم دراسات مسحية ت- ١
  ويقوم نتائجها .

  
مسائل باستعمال  تحل  - ٢

  التباديل والتوافيق .
  
  اتحماالت مركبة.  تجد - ٣
  
  صمم دراسة مسحية .ت - ٤
  
الطرق المختلفة  تتعرف - ٥

  الختيار العينة .

يستخدم الدراسات 
المسحية وينتقد 
  نتائجها ويقومها.

  

دراسات مسحية ويقوم  -١
  نتائجها .

  
مسائل باستعمال التباديل   -٢

  والتوافيق .
  
  اتحماالت مركبة. -٣
  
  دراسة مسحية .   -٤
  
الطرق المختلفة الختيار  -٥

  العينة .

تصميم دراسات مسحية ويقوم -١
  نتائجها .

  
حل مسائل باستعمال التباديل   -٢

  والتوافيق .
  
  ايجاد  اتحماالت مركبة. -٣
  
  تصميم دراسة مسحية .   -٤
  
معرفة الطرق المختلفة الختيار  -٥

 العينة .

 



 

  الثاني/  الفصل الدراسي  رياضيات /  المادة     المتوسط الثالث /  الصف    
 

 المادة : معلمة : المدرسة ةقائد : المشرفة التربوية

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

 بما يأتي معلمةسيقوم ال يأتي بما متعلماتسيقوم ال  األنشطة التعليمية التعلمية  أدلة أخرى  المحكات الرئيسية  المهمة األدائية

*عمل ابحاث من 
عن  االنترنت

االحصاء 
  واالحتمال

  
 تحضر*ان 

قصة  طالباتال
االحصاء توضح  

  واالحتمال

* توسيع المعرفة 
عن  العلمية

االحصاء 
  واالحتمال

  
*تحدى النظريات 

المقبولة عن 
االحصاء 

  الواالحتم
 
 طالباتقناعة ال*

االحصاء بأهمية 
  واالحتمال

  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 

  علمالت
*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)

خدام طرائق است*
 تدريس متنوعة

تنفيذ جلسة  عصف *
 ذهنى

تقويم شخصى *
 وبنائى ونهائى

 


