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الىحدة الثانيت  :التناسب وتطبيقاته وتشمل







الىحدة الثالثت :الهندست والقياس

الىحدة الرابعت  :االحصاء
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 – 1مستوى التذكر :




 – 2مستوى الفهم





 – 3التطبيق :




 – 4حل المشكالت :
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أو الً :انفصم اندراسً األول
ثؼذ دساعخ انتهًيز نهفصم انذساعٗ األٔل يٍ انًتٕلغ أٌ يصجح لبدساً ػهٗ أٌ :
انفهم
انمع رفت
انمستىي
انىحدة
 يحٕل انُغجخ ثيٍ ػذديٍ يٍ
 يؼشف انُغجّ يٍ حيث يؼُبْب
االٔنٗ
صٕسح إنٗ أخشٖ.
ٔكيفخ انتؼجيش ػُٓب ٔيكَٕبتٓب
 انُغجخ ٔتغجيمبتٓب
ٔخٕاصٓب
 يمبسٌ ثيٍ َغجتيٍ


يؼشف انًؼذل يٍ حيث
انًؼُٗ ٔكيفخ انتؼجيش ػُّ



يكتت انُغجخ ثيٍ ثالثخ اػذاد
فٗ صٕسح سيضيخ



يؼشف انتُبعت يٍ حيث يؼُبِ
ٔثؼض صٕسح ٔخٕاصخ
يؼشف يميبط انشعى
يؼشف انُغجخ انًئٕيخ
يتؼشف تشتيت انؼًهيبد



يكتت انُغت ثأكثش يٍ صٕسح
يكبفئخ نٓب .
يغتُتج ليًخ احذ حذٖ انُغجخ
يكًم عهغهخ يٍ األػذاد انتٗ
تكٌٕ يتُبعجخ.
يحٕل انُغجخ انؼبديخ إنٗ َغجخ
يئٕيخ ٔانؼكظ
يحٕل انُغجخ انًئٕيخ إنٗ كغش
ػششٖ ٔانؼكظ

انتطبيق





انثبَيخ
 انتُبعت ٔانؼًهيبد
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يحغت انُغجخ ثيٍ ػذديٍ ثؼذ
إجشاء ػًهيخ تحٕيم انٕحذاد
يمغى كًيخ يؼشٔفخ إنٗ كًيتيٍ
ثًؼشفخ انُغجخ ثيًُٓب
يغجك ػهٗ إيجبد انُغت ثيٍ
ثالثخ اػذاد
يحم تغجيمبد يتُٕػخ ػهٗ
انًؼذل
يغجك ػهٗ انتُبعت يٍ
جذأل يؼغبِ
يغجك ػهٗ يميبط انشعى
(يغبئم ػذديخ) ٔيغبئم نفظيخ
يٕجذ انُغجخ انًئٕيخ ثيٍ
ػذديٍ .
يغجك ػهٗ انُغجخ انًئٕيخ يٍ
خالل جذٔل انتُبعت .

قد راث انتفكير انعهيا وح م انمشك الث


يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
ػهٗ تغجيمبد انُغجخ (انًؼذل)
ثٓب ػًهيخ تحٕيم نهٕحذاد
يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
ػهٗ تغجيمبد انُغجخ ثيٍ ثالثخ
اػذاد.



يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
يغتخذيب خٕاص انتُبعت
يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
ػهٗ يميبط انشعى.
يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
ػهٗ انتميغى انتُبعجٗ
يحم يغبئم نفظيخ غيش ًَغيخ
ػهٗ انُغجخ انًئٕيخ.







انهندست وانقياس
ثؼذ دساعخ انتهًي ز نهفصم انذساعٗ األٔل يٍ انًتٕلغ أٌ يصجح لبدساً ػهٗ أٌ :
انفهم
انمع رفت
انمستىي
انىحدة
انثبنثخ
انُٓذعخ ٔانميبط







يؼشف خٕاص كم يٍ
يتٕاصٖ االضالع
ٔانًغتغيم ٔانًشثغ
ٔانًؼيٍ
يؼشف يفٕٓو انًُظ
انجصشٖ ٔيصفّ يٍ
خالل أًَبط يؼغبِ
يؼشف يفٕٓو كم يٍ
انًجغى ٔانحجى ٔٔحذاد
انميبط انًختهفخ
يؼشف يفٕٓو انغؼخ
ٔٔحذاد ليبعٓب








يفٓى عجيؼخ انؼاللخ ثيٍ
يتٕاصٖ االضالع ٔكم
يٍ انًغتغيم ٔانًشثغ
ٔانًؼيٍ
يكٌٕ اًَبط ثصشيخ يٍ
اشكبل ُْذعيخ يؼغبح نّ
يفٓى كيفيخ ليبط انحجى
نًجغًبد يثم يتٕاصٖ
انًغتغيالد  ،ا نًكؼت
يكٌٕ شكم صخشفٗ
ثتكشاس ًَظ ثصشٖ
ثبعتخذاو انٕاٌ يُبعجخ
يحٕل يٍ ٔحذح ليبط
حجى إنٗ ٔحذح اخشٖ
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انتطبيق







يحم تغجيمبد يتُٕػخ
ثبعتخذاو خٕاص األشكبل
انُٓذعيخ انًؼشٔفّ
ٔانؼاللبد ثيُٓب
يتؼشف ػهٗ اًَبط
ثصشيخ ٔيكًم تكشاسْب
يحغت حجى يجغى ػٍ
عشيك ػذ انٕحذاد
انًكَٕخ نّ.
يحغت حجى كم يٍ
يتٕاصٖ انًغتغيالد
ٔانًكؼت ثغشق يختهفخ

قد راث انتفكير انعهيا وح م انمشك الث

 يكتشف ثؼض االًَبط
انجصشيخ فٗ حيبتُب
انغجيؼيخ
 يحم تغجيمبد يتُٕػخ
ػهٗ حغبة حجى كم يٍ
يتٕاصٖ انًغتغيالد ،
انًكؼت
 يحم تغجيمبد يتُٕػخ
ػهٗ حغبة انغؼخ.

اإلح صاء
ثؼذ دساعخ انتهًيز نهفصم انذساعٗ األٔل يٍ انًتٕلغ أٌ يصجح لبدساً ػهٗ أٌ:
انفهم
انمع رفت
انمستىي
انىحدة
انشاثؼخ
االحصبء

 يؼشف يؼُٗ كم يٍ
انجيبَبد انٕصفيخ
ٔانجيبَبد انكًيخ
 يؼشف كيف يصُف كم
يٍ انجيبَبد انٕصفيخ
ٔانجيبَبد انكًيخ

 يفشؽ ثيبَبد ٔصفيخ أ
كًيخ فٗ جذٔل ثيبَبد
تكشاسٖ ٔيحٕنّ إنٗ
جذٔل تٕصيغ تكشاسٖ
ثغيظ .
 يكٌٕ جذٔل تكشاسٖ رٖ
يجًٕػبد (فئبد) يٍ
جذٔل ثيبَبد كًيخ (خبو)
 يًثم جذٔل تكشاسٖ رٖ
يجًٕػبد ثًضهغ
تكشاسٖ أ ثًُحُٗ
تكشاسٖ
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انتطبيق

 يتٕصم إنٗ يؼهٕيبد يٍ
خالل ثيبَبد جذٔل
تٕصيغ تكشاسٖ أ جذٔل
تكشاسٖ رٖ يجًٕػبد
 يتٕصم إنٗ يؼهٕيبد يٍ
خالل جذٔل تكشاسٖ رٖ
يجًٕػبد ٔانًُحُٗ
انتكشاسٖ انخبص ثّ.

قد راث انتفكير انعهيا وح م انمشك الث

 يجًغ ثيبَبد كًيخ ػٍ
دسجبد صيالئّ فٗ احذ
انًٕاد انذساعيخ ٔيضؼٓب
فٗ صٕسح جذٔل تكشاسٖ
رٖ يجًٕػبد ٔيشعى
انًُحُٗ انتكشاسٖ نٓب
ٔ يغتُتج يٍ انشعى
انًؼغٗ ثؼض انًؼهٕيبد
االحصبئيخ

جدول يىصفاث انىرقت االيتحانيت نهصف انضادس االبتدائً فً انزياضياث (انفصم اندراصً األول  0217/0216و )
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