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المفاهيم األساسية والنتاجات ومؤشرات األداء في مبحث الرياضيات بحسب الصف الذي ستدّرس له 
 

مؤشرات األداءالنتاجاتالمفهومالصف

الثاني 

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل الجمع ضمن 20
بسيطة

حتـى  األعـداد  خـط  باسـتعمال  يجمـع   -
20 العـدد 

- يجمع عددين باإلكمال إلى العدد 10

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل الطرح ضمن 20
بسيطة 

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

10 العدد 
- 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(.
- 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.

العدد الزوجي
العدد الفردي

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

ل العـدد. أشـياء تُمثِـّ
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 

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.

الجمع ضمن 
منزلتين

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل 
بسيطة

يتكـون كل منهمـا مـن  - يجمـع عدديـن 
أفقيًـا. أو  عاموديًـا  منزلتيـن 

الطرح ضمن 
منزلتين

- يجمـع ويطـرح ضمـن 99 ويحل جمًل 
بسيطة 

- يطـرح عدديـن يتكـون كل منهمـا مـن 
منزلتيـن عاموديًّـا أو أفقيًـا.

- يصنف األشـكال ثلثيـة األبعاد ويقارنها المجسمات
ويصفها

الكـرة،  )مجسـمات،  المجسـمات  يتعـرف   -
االسـطوانة، المخروط، المكعب، متوازي 

المسـتطيلت، الهـرم( يربطهـا بالحيـاة.

شكل مستوي، 
مثلث، مربع، 
مستطيل، دائرة

األبعـاد،  ثنائيـة  األشـكال  يصنـف   -
تقريبيـة بصـورة  ويرسـمها  ويقارنهـا، 

)مثلـث،  المسـتوية  األشـكال  يتعـرف   -
دائـرة(. مسـتطيل،  مربـع، 
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الثالث

999، المئة ضمـن  الكليـة  األعـداد  يقـرأ    -
مختلفـة بطرائـق  ويكتبهـا 

- 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

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 

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 

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

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
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.

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..
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، 
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الثالث

المجموعات 
المتساوية

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم 
حد  وا

خـلل   مـن  الضـرب  مفهـوم  يتعـرف   -
مـن  نفسـه  العـدد  فيهـا  مجموعـات 
العناصـر )عـدد كل مـن المجموعـات 
وعـدد العناصـر فـي كل منهـا ال يزيـد 

.)5 علـى 
الضرب كالجمع 

المتكرر
- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم 

حد   وا
- يجـد حاصـل ضـرب عدديـن باسـتخدام 

المتكرر. الجمـع 

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم الشبكة
حد  وا

  

باسـتخدام  عدديـن  ضـرب  حاصـل  يجـد   -
الشـبكات.

- يوظـف خاصيـة التبديـل للضـرب فـي حل 
مسائل.

الضرب حتى 5 
في 5

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم 
حد   وا

- يتعرف حقائق الضرب في  2
- يتعرف حقائق الضرب في  5
- يتعرف حقائق الضرب في  3
- يتعرف حقائق الضرب في  4

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم القسمة
حد  وا

 

يتعرف مفهوم القسمة بوصفها توزيع    -
بالتساوي.

يتعـرف مفهـوم القسـمة بوصفهـا تشـكيل 
ال  بحيـث  األشـياء  مـن  مجموعـات 

بـاق. يوجـد 
جملة القسمة، 
إشارة القسمة، 

ناتج القسمة

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم 
حد  وا

- أتعرف القسمة بوصفها طرح متكرر

- يضـرب ويقسـم أعـداًدا كليـة مـن رقـم القسمة حتى 5 
حد  وا

- أسـتعمل العلقة بين الضرب والقسـمة، 
والقسـمة  الضـرب  حقيقتـي  لكتابـة 

المترابطتيـن.
- يتعرف حقائق القسمة في  2
- يتعرف حقائق القسمة في  5
- يتعرف حقائق القسمة في  3

- يتعرف حقائق الضرب في  4
كسر الوحدة ، 
المقام ، البسط

- يتعـرف مفهـوم الكسـر بوصفـه جـزًءا 
مـن مجموعـة، ويمثلـه بالمحسوسـات

- يفهـم أن الكسـر n/1 يمثـل جـزء واحد من 
شـيء تـم تقسـيمه إلـى n من األجـزاء من 

الصور واألشـكال.
- يميز البسط  والمقام في كسر معطى
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الثالث

- يقـدر ويقـارن ويقيـس األطـوال والكتل السنتمتر.
القيـاس  وحـدات  باسـتخدام  والسـعات 

المناسـبة  

مسـتعمًل  الصغيـرة  األطـوال  أقيـس   -
السـنتيمترات. مسـطرة 

- يقـدر ويقـارن ويقيـس األطـوال والكتل المتر
القيـاس  وحـدات  باسـتخدام  والسـعات 

المناسـبة 

- أقيـس األطـوال الكبيـرة مسـتعمًل العصـا 
المتريـة أو الشـريط المتـري.

- يقـدر ويقـارن ويقيـس األطـوال والكتل غرام، كيلوغرام
القيـاس  وحـدات  باسـتخدام  والسـعات 

المناسـبة  

- يتعرف وحدتي الكتلة ) الغرام والكيلوغرام(
- يحدد وحدة الكتلة المناسبة للقياس.

- يقـدر ويقـارن ويقيـس األطـوال والكتل لتر، مللتر
القيـاس  وحـدات  باسـتخدام  والسـعات 

المناسـبة 

يتعرف وحدتي السعة ) اللتر    -
والمللتر(

- يحدد وحدة السعة المناسبة للقياس.

التقويم، الشهر، 
السنة

- يقـرأ الوقـت ويكتبـه ويقربـه ألقـرب 5 
دقائـق ويحسـب مـدًدا زمنيـة 

- يعرف أن األسـبوع  فيه 7 أيام والسـنة 
فيها 12 شـهرا، ويسميها.

- يقـرأ الوقـت ويكتبـه ويقربـه ألقـرب 5 قراءة الساعة
دقائـق ويحسـب مـدًدا زمنيـة 

- يقـرأ الوقت بالسـاعات والدقائق ألقرب 
5 دقائق في سـاعة ذات عقربين.

- يكتب الوقت بالسـاعات والدقائق ألقرب 
5 دقائق في سـاعة ذات عقربين.
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الرابع
 

- يفهـم األعـداد ضمـن 4 منـازل ويمثلهـا العدد 1000
مختلفة- بطرائـق 

- يتعرف العدد ألف.

األعداد ضمن 4 
منازل

- يفهـم األعـداد ضمـن 4 منـازل ويمثلهـا 
مختلفة- بطرائـق 

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

التحليليـة(. والطريقـة 
- يرتب األعداد ضمن 4 منازل.ترتيب األعداد 

جمع األعداد
طرح األعداد

- يفهـم عمليتـي الجمـع والطـرح ضمـن 
4 منـازل

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

- يفهـم الكسـور بوصفهـا جـزء مـن كل الكسر
وجـزء مـن مجموعـة

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

. عـة لمجمو ا
لوحة الكسور، 
جمع الكسور، 

طرحها 

- يجـري عمليـات الجمـع والطـرح علـى 
لكسور ا

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

. ر لكسـو ا
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.
- يحـدد وحـدات القيـاس المتعلقـة بالسـعة السعة، واللتر

ويستخدمها
- 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 

حقائق ضرب 
األعداد

الضرب في 10، 
100

الضـرب بطلقـة حتـى  يذكـر حقائـق   -
10×10

- يتعـرف حقائق ضـرب األعداد )6، 7، 
.)9 ،8

ضـرب  حقائـق  بيـن  العلقـة  يميـز   -
6  ،3 واألعـداد   8  ،4  ،2 األعـداد 
أو   ،10 فـي  عـدد  ناتـج ضـرب  يجـد   -

.100
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الرابع

القسمة ، مشاركة 
بالتساوي.

حقائـق  ضمـن  القسـمة  حقائـق  يذكـر   -
لضـرب ا

مشـاركة  بوصفهـا  القسـمة  يتعـرف   -
لتسـاوي. با

تشـكيل  بوصفهـا  القسـمة  يتعـرف   -
. ت عـا مجمو

علقة الضرب 
والقسمة.

حقائـق  ضمـن  القسـمة  حقائـق  يذكـر   -
لضـرب ا

- يذكر العلقة بين الضرب والقسمة.
- يجد ناتج قسمة مرتبطة بحقائق القسمة.

األنماط، وحدة 
النمط.

- يجد وحدة النمط في نمط معطى.- يصف ويكمل نمطا هندسيا معطى
- يكمل نمطًا معطى.
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الخامس 

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 

األعداد ضمن 6 
منازل

- يكتب األعداد ضمن 6 منازل مسـتعمل 
صيغا مختلفة.

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

والتحليلية(.

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

مضاعفات
10 ,100 ,1000 

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

- 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 

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

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 

العبارة العددية، 
أولويات العمليات

- يطبـق أولويـات العمليات الحسـابية في 
مسـائل رياضية

- يسـتعمل أولويـات العمليـات الحسـابية 
فـي حسـاب عبـارات عدديـة.

قابلية القسمة على
2, 3. 5, 10

- يستعمل قابلية القسمة على األعداد 
إلـى  األعـداد  تحليـل  فـي   2 ,3  ,4  ,10

العوامـل.

- يختبر قابلية القسمة على 10, 5, 3, 2.

العدد الكسري، 
الكسر الغير فعلي، 

بسط، مقام.

- يكتب العدد الكسـري على صورة كسـر 
غيـر فعلي والعكس.

- يتعرف العدد الكسري.
صـورة  علـى  الكسـري  العـدد  يكتـب   -
بطرائـق  والعكـس  فعلـي  غيـر  كسـر 
الكسـور(. وجمـع  )النمـاذج،  مختلفـة 
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الخامس

الكسور المتكافئة، 
أبسط صورة.

أبسـط  فـي  لكسـر  يكتـب كسـورا مكافئـة   -
صـورة

- يجد كسورا مكافئة لكسر معطى.
- يكتب كسرا في أبسط صورة.

مقارنة الكسور، 
ترتيب الكسور.

الكسـرية - يرتب كسورا وأعداد كسرية. واألعـداد  الكسـور  يقـارن   -
. ويرتبهـا

كسرين متشابهين، 
جمع الكسور، 

وطرحها

- يجد ناتج عملية جمع/ طرح 
كسرين متشابهين.

- يجد مجموع كسرين متشابهين جبريا.
- يجد الفرق بين كسرين متشابهين 

جبريا.
الزمن، الثانية، 
الدقيقة، الساعة، 
اليوم، األسبوع، 

الشهر، السنة.

- يحـول بيـن وحـدات قيـاس ذات السـمة 
الكتلـة،  الطـول،  )الزمـن،  الواحـدة 

السـعة(.

- يحول وحدات قياس الزمن .

الكيلومتر، المتر، 
الديسيمتر، 
السنتيمتر،
    المليمتر

- يحـول بيـن وحـدات قيـاس ذات السـمة 
الكتلـة،  الطـول،  )الزمـن،  الواحـدة 

السـعة(.

- يحول وحدات قياس الطول .

- الكتلة، الطن، 
الكيلوغرام، 

والغرام.

- يحـول بيـن وحـدات قيـاس ذات السـمة 
الكتلـة،  الطـول،  )الزمـن،  الواحـدة 

السـعة(.

- يحول وحدات قياس الكتلة .

السعة، اللتر، 
المليلتر

- يحـول بيـن وحـدات قيـاس ذات السـمة 
الكتلـة،  الطـول،  )الزمـن،  الواحـدة 

السـعة(.

- يحول وحدات قياس السعة.

محيط، شكل 
هندسي

أشـكال  ومسـاحات  محيطـات  يحسـب   -
هندسـية.

- يحسب محيط شكل هندسي معطى.

مساحة شكل 
هندسي

أشـكال  ومسـاحات  محيطـات  يحسـب   -
هندسـية.

- يحسب مساحة  شكل هندسي معطى.

محيط المستطيل / 
المربع

أشـكال  ومسـاحات  محيطـات  يحسـب   -
هندسـية.

والمربـع   المسـتطيل/  محيـط  يحسـب   -
الرياضيـة. الصيـغ  باسـتعمال 

مساحة المستطيل 
/ المربع

أشـكال  ومسـاحات  محيطـات  يحسـب   -
هندسـية.

والمربـع  المسـتطيل/  مسـاحة  يحسـب   -
الرياضيـة. الصيـغ  باسـتعمال 
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السادس 
السادس

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

- 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.

العدد الكسري، 
الكسر الفعلي، 

الكسر الغير الفعلي

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
الكسـور واألعداد الكسرية.

- يحـول العـدد الكسـري إلـى كسـر غيـر 
فعلـي والعكـس جبريـا.

جمع الكسور 
وطرحها

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
الكسـور واألعداد الكسرية.

يجمـع كسـوراً  وأعـدادا كسـرية غيـر    -
مضاعـف  أحدهمـا  )مقـام  متشـابهة 

ويطرحهـا. لألخـر( 

الكسور العشرية، 
الجزء من ألف

والتحويـل  ألـف  مـن  الجـزء  يتعـرف   -
الصـورة  إلـى  الكسـرية  الصـورة  مـن 

العشـرية.

- يتعرف العدد العشري.
- يكتب الكسـور على صورة كسـر عشري، 

ويمثلها.

ترتيب األعداد 
العشرية.

- يجـري العمليـات الحسـابية علـى األعـداد 
العشـرية.

- يرتب األعداد العشرية.

تقريب األعداد 
العشرية.

- يجـري العمليـات الحسـابية علـى األعـداد 
العشـرية.

أقـرب  إلـى  العشـرية  األعـداد  يقـرب   -
الـى أقـرب جـزء مـن  عـدد كلـي، أو 
الـى أقـرب جـزء مـن مئـة. عشـرة، أو 

جمع األعداد 
العشرية وطرحها.

- يجـري العمليـات الحسـابية علـى األعـداد 
العشـرية.

- يجمع االعداد العشرية ويطرحها.

ضرب عدد عشري 
في 10, 100, 
1000 والقسمة 

عليها

- يجـري العمليـات الحسـابية علـى األعـداد 
العشـرية.

- يجـد ناتـج ضـرب عـدد عشـري فـي 10, 
1000  ,100

- يجـد ناتـج قسـمة عـدد عشـري علـى 10, 
1000  ,100

- يميـز المضلـع عـن غيـره من االشـكال - يميز المضلعاتالمضلع
الهندسية.
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السادس 
السادس

المثلثات )تصنيف 
المثلثات حسب 

أطوال أضلعها، 
حسب زواياها(

- يصنف المثلثات بحسـب أطوال األضلع، 
أو أنواع الزوايا.

أطـوال  حسـب  المثلثـات  يصنـف    -
أضلعهـا )مثلـث متطابـق االضـلع، 
مثلـث  الضلعيـن،  متطابـق  مثلـث 

االضـلع(. مختلـف 
قياسـات  حسـب  المثلثـات  يصنـف   -
زواياهـا )مثلـث حـاد الزاويـة، مثلـث 
الزاويـة(. منفـرج  مثلـث  الزاويـة،  قائـم 

مجموع زوايا 
المثلث

- يسـتقصي العلقة بين مجموع قياسـات - يجد مجموع زوايا المثلث.
زوايـا المثلث خواصها األساسـية.

بحسـب األشكال الرباعية الرباعيـة  األشـكال  يصنـف   -
األساسـية. خواصهـا 

حسـب  الرباعيـة  األشـكال  يصنـف   -
األساسـية.  خواصهـا 

المعادالت ، 
العبارات الجبرية

باسـتعمال  لفظيـة  عبـارات  عـن  يعبـر   -
لجبـر. ا

- يكتـب عبـارة جبرية باسـتخدام الرموز 
ويجـد قيمتها.

المعادلة، وحل 
المعادلة.

باسـتعمال  لفظيـة  عبـارات  عـن  يعبـر   -
لجبـر. ا

- يحـل معـادالت تتضمـن عمليـة حسـابية 
واحـدة.



12

المفاهيم األساسية والنتاجات ومؤشرات األداء في مبحث الرياضيات بحسب الصف الذي ستدّرس له 

مؤشرات األداءالنتاجاتالمفهومالصف

السابع 

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.

التحليل، العوامل 
األولية

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

ضرب األعداد 
العشرية

قسمة األعداد 
العشرية

- يجـري العمليـات الحسـابية األربعة على 
األعداد العشـرية.

- يضرب األعداد العشرية
- يقسم األعداد العشرية.

العمليات على 
الكسور العادية

- يجـري العمليات الحسـابية على الكسـور 
واألعداد الكسـرية.

واألعـداد  العاديـة  الكسـور  يضـرب    -
ويقسـمها. الكسـرية 

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.

زاوية الشكل 
الرباعي

الرباعيـة  - يسـتعمل خصائـص األشـكال 
فـي إيجـاد أطـوال وقياسـات زوايـا.

- يجـد زاويـة مجهولـة باسـتخدام خاصية 
مجمـوع زوايـا الشـكل الرباعي.

زوايـا زوايا المثلث قياسـات  مجمـوع  يسـتقصي   -
. لمثلـث ا

يتعرف مجموع قياسات زوايا المثلث   -
- يجـد قيـاس زاويـة مجهولـة فـي المثلث 
زوايـا  مجمـوع  خاصيـة  باسـتخدام 

المثلـث.

حجم متوازي 
األضلع

أشـكال  ومسـاحات  محيطـات  يجـد   -
هندسـية، وحجـوم متوازيـات أضـلع 

سـطحها. ومسـاحات 

- يجد حجم متوازي المستطيلت.

مساحة متوازي 
المستطيلت

- يجد مساحة سطح متوازي المستطيلت
- يجد المساحة الجانبية لمتوازي 

المستطيلت
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الثامن 

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

المنتهيـة هـي أعـداد نسـبية.

- يكتب العدد النسبي على صورة:  

,b ≠ 0a
 b

- يمثل العدد النسبي على خط األعداد.

- يجد معكوس العدد النسبي.- يتعرف القيمة المطلقة للعدد النسبيالقيمة المطلقة
النسـبي  للعـدد  المطلقـة  القيمـة  يجـد   -
ويسـتعملها في مسـائل حياتيـة تتضمن 

قيًمـا عدديّـة سـالبة.

العمليات على 
األعداد النسبية

- يجـري العمليات الحسـابية على األعداد 
النسبية

الجمـع والطـرح علـى  - يجـري عمليـة 
النسـبية. االعـداد 

- يجـري عمليـة الضـرب والقسـمة علـى 
النسـبية. األعداد 

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.

- يتعرف الحد الجبري.- يتعرف الحدود والمقادير الجبرية.مقدار جبري
- يتعرف المقدار الجبري.

- يميز الحدود الجبرية المتشابهة.

العمليات على 
المقادير الجبرية

- يجـري العمليـات الحسـابية األربع على 
المقاديـر الجبرية.

- يبسط المقادير الجبرية بمتغير.
- يجمع ويطرح المقادير الجبرية.

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

- يعبر عن مواقف حياتية بمقادير جبرية.

حل المعادالت 
الخطي

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

المشكلت.

- يميز المعادلة الخطية من غيرها.
علـى  خطوتيـن  مـن  معـادالت  يحـل   -
الصحيحـة  األعـداد  ضمـن  األقـل 

جبريـاً. والنسـبية 
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الثامن 

- 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.

الزوايا المتناظرة، 
الزوايا المتبادلة، 
الزوايا المتحالفة. 

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

- يجـد قياسـات زوايـا مجهولـة ناتجة من 
تقاطع مسـتقيم مع مسـتقيمين متوازيين 

في أشـكال هندسـية تتضمنها.

الزاوية الداخلية
الزاوية الخارجية

في المثلث

- يتعرف الزاوية الداخلية الزاوية 
الخارجية في المثلث

- يبـرر العلقـات بيـن الزوايـا الداخليـة 
والخارجيـة فـي مثلـث.

تناسب، طرفي 
التناسب، نسبتان 

متكافئتان، وسطي 
التناسب، الضرب 

التبادلي، حل 
التناسب.

صيغـاً  ويجـد  ويحلـه،  التناسـب  يتعـرف   -
لـه. مكافئـة 

- يكتشف أن النسب المتكافئة تشكل تناسباً.

- يجد نسبا مكافئة لنسبة معطاة باستخدام 
الضرب

- يجد نسبا مكافئة لنسبة معطاة باستخدام القسمة
- يميز التناسب من خلل نسبتين معلومتين

- يبرر حكمه على نسبتين أنهما تشكلن تناسبا
- يكمل تناسبا

علقة التناسب
ثابت التناسب، 
التناسب الطردي
التناسب العكسي .

- يتعرف أنواع التناسب ويمثله بيانياً.
- يحـول بيـن الكسـور العشـرية والنسـب 

المئويـة.

- يحل التناسب الطردي
- يحل التناسب العكسي

- يميـز بيـن التناسـب الطردي والتناسـب 
لعكسي ا

- يحـل التناسـب ويوظفـه فـي حـل مسـائل التقسيم التناسبي.
الميراث.

- يوظف التقسـيم التناسـبي لحل مسـائل حياتية 
شـركاء  بيـن  األربـاح  )الميراث،تقسـيم 
حصصهـم مختلفة في شـركات تجارية،حل 

مسـائل المحاليـل فـي العلـوم وغيرهـا(.

محيطُ الدائرِة، 
النسبةُ التقريبيّةُ.
مساحةُ الدائرِة

- يكتشـف قانـون مسـاحة الدائـرة )بتقسـيم 
صغيـرة  بقطاعـات  دائريـة  منطقـة 

منهـا( مسـتطيل  وتكويـن 

الصيغـة  باسـتخدام  دائـرة  محيـط  يحسـب   -
الرياضيـة.

الصيغـة  باسـتخدام  دائـرة  مسـاحة  يحسـب   -
الرياضيـة.

تتطلـب  وحياتيـة  رياضيـة  مسـائل  يحـل   -
حسـاب محيـط الدائـرة ومسـاحتها وايجـاد 
طـول نصـف القطـر أو القطـر لدائـرة ُعلـم 

مسـاحتها. أو  محيطهـا 

المفاهيم األساسية والنتاجات ومؤشرات األداء في مبحث الرياضيات بحسب الصف الذي ستدّرس له 



15

مؤشرات األداءالنتاجاتالمفهومالصف

الثامن

مقاييُس النزعِة 
المركزيِة، الوسطُ 

الحسابيُّ

- يحسـُب الوسطُ الحسـابيِّ لبياناٍت مفردٍة - يحسُب الوسِط الحسابي.
أَْو منظَّمـٍة في جـداوِل تَكراريٍة.

- يحسب احتمال وقوع الحادث.- يحسب احتماالِت وقوِع الحوادِثاحتمال الحادث

المفاهيم األساسية والنتاجات ومؤشرات األداء في مبحث الرياضيات بحسب الصف الذي ستدّرس له 



16

المفاهيم األساسية والنتاجات ومؤشرات األداء في مبحث الرياضيات بحسب الصف الذي ستدّرس له 

مؤشرات األداءالنتاجاتالمفهومالصف

التاسع

- يميز األعداد النسبية وغير النسبية- يميز األعداد الحقيقية ويصنفها.األعداد الحقيقية
- يتعرف مجموعة األعداد الحقيقية.

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

المسائل

- يكتب األعداد  باستعمال األسس.
- يحسـب قيـم مقاديـر عدديـة باسـتعمال 

العمليـات. وأولويـات  األسـس 

- يضرب المقادير الجبرية.المقادير الجبرية 
- يحلـل مقـداًرا جبريًـا مسـتعمل الطريقـة 

المناسـبة.

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

العامـل  بإخـراج  جبريـاً  مقـداراً  يحلـل   -
األكبـر. المشـترك 

- يحلل مقداراً جبرياً بطريقة تجميع الحدود.

اإلقتران،
االقتران الخطي

- يتعرف االقتران.- يتعرف االقتران، واالقتران الخطي.
- يميز بين اإلقترانين الخطي والثابت.

مقاييس النزعة 
المركزية 
)المتوسط 

الحسابي، الوسيط، 
المنوال(.

- يحسـب مقاييس النزعة المركزية لبيانات 
منظمـة في جـدول تكراري ذي فئات.

- يحسـب المتوسـط الحسابي لجدول ذي فئات 
قيمته. مفسرا 

- يحسـب الوسـيط لجـدول ذي فئـات مفسـرا 
قيمتـه.

- يحسـب المنـوال لجـدول ذي فئـات مفسـرا 
قيمتـه.

المعادالت الخطية 
بمتغيرين

- يتعرف المعادلة الخطية بمتغيرين.
- يحـل نظامـاً مكـون مـن معادلتيـن خطيتيـن 

بمتغيريـن بالتعويـض.
- يحـل نظامـاً مكـون مـن معادلتيـن خطيتيـن 

بالحذف. بمتغيريـن 

معادلتيـن  مـن  مكـون  نظامـاً  يحـل   -
خطيتيـن بمتغيريـن بالتعويض ويتحقق 

الحـل. مـن صحـة 
معادلتيـن  مـن  مكـون  نظامـاً  يحـل   -
خطيتيـن بمتغيريـن بالحـذف ويتحقـق 

الحـل. صحـة  مـن 
المثلثات 

)خصائص 
المثلث، مبرهنة 

فيثاغورس( 

- يتعـرف العلقـات بين أطوال األضلع 
المثلثات. في 

- يتعـرف العلقـات بيـن قياسـات الزوايا 
فـي المثلثات

-  يطبق نظريات المثلث المتطابق الضلعين اآلتية:
• العمـود النـازل من الرأس إلى القاعدة 

ينصفهـا وينصف زاوية الرأس.
• القطعـة المتوسـطة الواصلـة من رأس 
المثلـث إلـى القاعـدة تكـون عموديـة 

عليهـا، وتنصـف زاويـة الـرأس.
• منصف زاوية الرأس يكون عمودياً

  على القاعدة وينصفها.
- يسـتنتج أن زاويتـي القاعـدة فـي المثلث 
المتطابـق الضلعيـن تكونـان متطابقتين.
المتطابـق  المثلـث  زوايـا  أن  يسـتنتج   -
األضـلع الثلثـة متطابقـة وقيـاس كل 

600 ويبـرر اجابتـه. منهـا 
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العاشر 

الفرق بين مربعين 
وتحليله

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

مجموع مكعبين 
وتحليله

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

الفرق بين مكعبين 
وتحليله

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

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

بطرائـق القانون العام تربيعيـة  معادلـة  حـل  يجـد   -
. مختلفـة

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

تربيعيـة. لمعادلـة  الحقيقيـة 

األسس النسبية 
)قوانين األسس 

النسبية(

- يوظـف قوانيـن االسـس النسـبية فـي حـل 
المسـائل.

- يتعرف قوانين األسس النسبية.
- يحـل مسـائل حياتيـة باسـتعمال قوانيـن 

األسـس النسـبية.

 المسافة بين 
نقطتين

- يسـتعمل قوانيـن الهندسـة اإلحداثيـة في 
حل المسـائل.

-  يحسب المسافة بين نقطتين.

معادلة الخط 
المستقيم

- يسـتعمل قوانيـن الهندسـة اإلحداثيـة في 
حل المسـائل.

- يجـد معادلـة الخط المسـتقيم إذا علم ميله 
وعلمـت نقطـة تقع عليه.

- يجـد معادلـة المسـتقيم اذا علمـت نقطتين 
. عليه

 النسب المثلثية 
)جيب الزاوية 

الحادة، جيب تمام 
الزاوية الحادة، 

ظل الزاوية 
الحادة(.

المثلـث  فـي  المثلثيـة  النسـب  يتعـرف   -
القائـم الزاويـة موظفـا إياهـا فـي حـل 

المسـائل.

وظـل   ، تمـام  جيـب   ، جيـب  يحسـب   -
الزاويـة. قائـم  مثلـث  فـي  حـادة  زاويـة 

- يحسـب قيـاس الزاويـة إذاعلـم جيبها، أو 
جيـب تمامهـا، أو ظلها.
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الحادي 
عشر

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   -
ومماسـاتها. وأقطارهـا 

الزاوية المركزية، 
الزاوية المحيطية، 
الزاوية المماسية.

- يجـد قياسـات زوايـا وأطـوال مجهولـة 
فـي الدائـرة.

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

معادلة الدائرة، 
الصورة القياسية، 

الصورة العامة.

أعطيـت  إذا  الدائـرة  معادلـة  يكتـب   -
كافيـة. معلومـات 

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 

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(.

كثير الحدود، 
الدرجة، الصورة 

القياسية لكثير 
الحدود.

والعمليـات  الحـدود  كثيـرات  يتعـرف   -
. عليهـا

الحـدود،  كثيـرات  اقترانـات  يتعـرف   -
بيانيـا. وتمثيلهـا 

خوارزمية 
القسمة، االقتران 
النسبي ومجاله 

ومداه

- يجـد عمليات الجمع والطرح والضرب 
على كثيرات الحدود.

- يجـد ناتـج فسـمة اقتـران كثيـر حـدود 
علـى آخـر.

- يتعـرف االقتـران النسـبي، ويجد مجاله 
ومداه.
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الحادي 
عشر

تركيب 
االقترانات، 

االقتران المركب
- يتعرف تركيب االقترانات، ويجده.

- يتعرف االقتران المركب وشروطه.
علمـت  إذا  مركـب  اقتـران  قاعـدة  يجـد   -

مركبتيـه. قاعدتـا 

االقتران العكسي، 
اقتران واحد 

لواحد، 

- يذكـر الشـروط اللزمـة اليجـاد قاعـدة 
معطـى. القتـران  العكسـي  االقتـران 

- يتعرف االقتران العكسي وشروطه.
- يجـد قاعـدة االقتـران العكسـي محـددا 

مجالـه ومـداه.

ومجالـه االقتران الجذري. الجـذري  االقتـران  يتعـرف   -
ومـداه.

مقاييس التشتت، 
االنحراف 
المعياري، 

التباين، والمدى.

- يحسـب مقاييـس التشـتت لجـداول ذات 
فئـات.

- يجد مقاييس التشتت: المدى واالنحراف 
المعيـاري، والتباين لبيانـات منظمة في 

جـدول تكراري ذي فئات.
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الثاني 
عشر

تحليل كثيرات 
الحدود.

- يحلل كثيرات الحدود إلى العلمي والصناعي
عواملها األولية.

- يحلل كثير حدود الى عوامله.

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 

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.

االقتران 
المتشعب، نقطة 

التشعب.
 اقتران القيمة 

المطلقة.
اقتران أكبر عدد 

صحيح.

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

العلمي 

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 

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

يتعرف مفهوم تركيب اقترانين    -
وشروطه.

- يجد قاعدة تركيب اقترانين علم قاعدتا 
مركبتيه محددا مجاله.

التقدير الدائري، 
القياس الستيني

يوظف التقديرين الدائري العلمي والصناعي  -
والستيني في التحويل بين 

قياسات الزوايا.

يحول بيـن التقديرين الدائري والسـتيني    -
للزوايا.

- يحل معادالت مثلثية.العلميالمتطابقة المثلثية.
- يحلل متطابقات مثلثية 

مبرهنا صحتها.

- يميـز المتطابقـة المثلثيـة عـن المعادلـة 
المثلثيـة.

- يحلـل متطابقـة مثلثيـة  تشـمل: مجموع 
زاويتيـن،  بيـن  والفـرق  زاويتيـن، 

الزاويـة. نصـف  الزاويـة،  ضعـف 
- يبرهن صحة متطابقة مثلثية.
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الثاني 
عشر

حل المعادلة 
المثلثية، الحل 

األولي، الحل العام

العلمي 

 

يحل معادلة مثلثية من الدرجة الثانية    -
على األكثر.

يستقصي خصائص العلمي والصناعياالقتران األسي.  -
االقتران األسي من تمثيله 

البياني.
- يجد مجموعة حل معادلة 

أسية.

- يتعرف االقتران األسي، وتمثيله البياني.
- يحدد مجال االقتران األسي ومداه.

حل المعادلة 
األسية.

الصيغة األسية 
والصيغة  

اللوغاريتمية .

- يتعـرف العلقة بين األسـس العلمي والصناعي
واللوغاريتمـات محـوال من 

صيغـة الـى أخرى.

- يحل معادلة أسية.
- يحول من الصيغة األسية الى 

اللوغاريتمية.

االقتران 
اللوغاريتمي.

قوانين 
اللوغاريتمات.

العلمي والصناعي

العلمي والصناعي

- يوظف قوانين 
اللوغاريتمات في حل 

المسائل.

- يتعرف االقتران اللوغاريتمي.
- يحل على قوانين اللوغاريتمات.

معادلة 
لوغاريتمية.

يحل معادلة لوغاريتمية..- يحل معادلة لوغاريتمية.العلمي   -
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الثاني 
عشر 

تحليل كثيرات 
الحدود

أدبي + فندقي 
وسياحي

يستقصي االقترانات   -
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 

أدبي + فندقي اقترانات خاصة
وسياحي

للقترانـات  فهمـا  يظهـر   -
ويمثلهـا ويركبهـا  الخاصـة 

ويمثلـه  المتشـعب،  االقتـران  يتعـرف    -
بيانيـاً

- يتعرف اقتران القيمة المطلقة.

تركيـب أدبيتركيب االقترانات مـن  الناتـج  االقتـران  يجـد   -
نـات. االقترا

- يجد قيمة االقتران المركب عند نقطة.

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

القتران واحد لواحد.

االقترانات 
اللوغاريتمية

يمثل االقترانات أدبي   -
واللوغاريتمية األسية 

ويحللها

يتعرف مفهوم اللوغاريتم.   -
- يتعرف قوانين اللوغاريتمات.

- يتعـرف االقتـران اللوغاريتمـي وتمثيلـه 
البياني.


