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الكفايات 
 العامة

استخدام األعداد والبنى  -0
الرياضية في مواقف متنوعة 

 )العد والجبر(

استكشاف خصائص أشكال  -6
هندسية في البيئة المحيطة وفي 

)الهندسة سياقات رياضية مألوفة 
 والقياس(

تحليل أنماط / عالقات /  -3
اتجاهات يمكن مالحظتها في 

 عمليات مختلفة )األنماط والدوال(

البحث في بيانات كمية ونوعية  -4
لدراسة عالقات وعمليات رياضية 

 )معالجة البيانات والنمذجة(

استخدام المنطق  -5
والتبرير في سياقات 

تواصل متنوعة )المنطق 
 لرياضي(والتواصل ا

 

بناء ، قراءة وكتابة أعداد  1-1
صحيحة)سالبة وموجبة( 

وأعداد عشرية موجبة بناء 
على فهم نظام العد العشري، 

 قراءة وكتابة كسور

تعرف ، رسم ، تصنيف ووصف  2-1
أشكال هندسية أساسية ثنائية وثالثية 

األبعاد والتمييز بينهم بناء على 
 خواصهم

والتعبيرات تعرف المتغيرات  3-1
، تحويل عبارات لفظية إلى 

 تعبيرات رياضية والعكس

جمع بيانات من خالل مالحظة  4-1
موضوع معين ومعالجة / تصنيف 

بيانات بناء على معايير بسيطة 
لتنظيمها بطريقة ذات معنى باستخدام 
 جداول تكرارية ورسوم بيانية بسيطة

التحقق من القيمة  5-1
الحقيقية لتعبير رياضي 

ضمن أدوات ربط يت
منطقية في سياقات 

 متنوعة بسيطة

مقارنة ، ترتيب وتمثيل  1-2
أعداد صحيحة وأعداد نسبية 

 موجبة على خط األعداد 

استخدام تطابق المثلثات في  2-2
 مسائل مباشرة

اكتشاف، تعرف ، واستخدام  3-2
حاالت تطابق دوال مجموعات 

أعداد صحيحة / مجموعات أعداد 
 عشرية موجبة 

تسجيل بيانات باستخدام  4-2
تمثيالت )مخطط الشجرة، مبدأ العد، 

مخطط فن، األعمدة المزدوجة، 
الخطوط( وتفسير بيانات باستخدام 

المتوسط الحسابي، الوسيط ، للبيانات 
 الممثلة

اقتراح فرضيات  5-2
والتحقق من صحتها في 

حاالت معينة ؛ دعم العمل 
 بمبررات مناسبة

صحيحة تقريب أعداد  1-3
 وأعداد نسبية موجبة

تعرف وتحديد مواقع أشكال في  2-3
مستوى إحداثي ؛ تعرف أنواع مختلفة 
من حركة األشياء )التحويل ، التدوير، 

 التماثل الخطي( في مسائل مباشرة

استكشاف طرق تجميع /  3-3
تجزيء أعداد كلية ، أعداد 

صحيحة ؛ وأعداد عشرية موجبة 
ا، باستخدام عمليات تم تعلمه

واستخدامها الكتشاف قواعد 
 وخواص العمليات

حل مسائل مألوفة وغير مألوفة  4-3
باختيار واستخدام طرق بسيطة 

متوفرة )مثل: رسم صورة ، ايجاد 
نمط ، تخمين ومالحظة بيانات ، 

تنظيم قائمة أشياء ، عمل جدول ، 
حل مسألة أبسط ، استخدام طريقة 

عكسية ، التكنولوجيا ، حسابات 
، تقدير ذهني ، التحقق من  ذهنية

بيانات متكررة أو ناقصة ... إلخ( من 
خالل أنشطة رياضية أو مشاريع 

 أخرى

استخدام نظرية  5-3
عناصر المجموعة 

والمنطق الرياضي للتعبير 
لفظيا عن طرق مستخدمة 
في طرح مسألة وحلها مع 

التركيز على الوضوح 
والدقة في سياقات 

رياضية وحياتية أثناء 
عل مع )األقران، التفا

 المعلمين، وآخرون(

إيجاد النسبة المئوية لعدد  1-4
باستخدام العالقات بين النسبة 

المئوية واألعداد العشرية 
 والكسور 

حساب أطوال قطع مستقيمة ،  2-4
قياسات زوايا ، ومحيط أشكال هندسية 

باستخدام وحدات وأدوات مناسبة في 
مسائل رياضية مباشرة ، علوم 

وسياقات من واقع الحياة اليومية ، آخذا 
بعين االعتبار استخدام وحدات قياس 

متري وتحويالت بين مضاعفات 
وأجزائها لنفس الوحدة وباستخدام 

 مناسبة أدوات 

استكشاف عالقات بين  3-4
عمليات حسابية ألعداد كلية / 

أعداد صحيحة / أعداد عشرية 
موجبة واستخدامها للتحقق من 

نواتج عمليات حسابية ، أو التحقق 
 من حلول معادالت ومسائل

استنباط مسائل رياضية في بيئة  4-4
تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية ، 

عشرية أعداد صحيحة ، وأعداد 
 موجبة

 



إجراء عمليات جمع  1-5
وطرح ألعداد صحيحة وأعداد 

عشرية موجبة بناء على 
عمليات حسابية وخواص 

الجمع ، والتحقق من معقولية 
الناتج بالتقدير؛ وإجراء عمليات 

جمع وطرح كسور باستخدام 
تمثيالت وعمليات حسابية 

 مناسبة

حساب مساحة أشكال هندسية  2-5
شبكة مربعات أو  مستوية باستخدام

قانون لمساحة مستطيل ووحدات قياس 
 مناسبة

استخدام خواص الجمع  3-5
والضرب في مجموعة أعداد كلية 
وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد 

عشرية موجبة لحل تمارين 
 ومسائل رياضية

التعبير عن احتمال وقوع حدث  4-5
ما كنسبة وترتيب أحداث وفق مقياس 

ب )مؤكد، ممكن، مستحيل( حس
احتمال وقوعها، مقارنة احتماالت 

 وقوع أحداث مختلفة

 

إجراء عمليات ضرب  1-6
أعداد صحيحة وأعداد عشرية 

موجبة ؛ وإجراء عمليات 
ضرب كسور باستخدام 

تمثيالت وعمليات حسابية 
 مناسبة

تطبيق قوانين حساب حجم مكعب  2-6
ومنشور قائم ، استخدام وحدات نظام 

متري ، تحويالت بين مضاعفات 
وأجزائها لنفس الوحدة ، وأدوات 

مناسبة في حل مسائل رياضية مباشرة 
 ، علوم ومسائل حياتية مباشرة 

إبداء فضول بمالحظة  3-6
واستقراء أنماط ونماذج بناء على 

 البسيطة بعض الطرق الرياضية 

إبداء ثقة ومثابرة ومبادرة  4-6
للتغلب على العقبات في حل مسائل 

باستخدام تقنيات محددة ، أدوات 
متاحة ، طرق تم تعلمها ، 

التكنولوجيا واستراتيجيات لتقييم 
 معقولية إجابات

 

إجراء عمليات قسمة  1-7
أعداد صحيحة مع أو بدون 
باقي ، إجراء عمليات قسمة 

موجبة بناء على أعداد عشرية 
عمليات حسابية وخواص 

الجمع والضرب والتحقق من 
معقولية الناتج بالتقدير ، إجراء 
عمليات قسمة كسور باستخدام 

تمثيالت وعمليات حسابية 
 مناسبة

استخدام وحدات زمنية مناسبة  2-7
ووحدات عملة نقدية مناسبة لحل 

مسائل رياضية مباشرة ومن واقع 
 الحياة اليومية 

  

 

 

حل معادالت لمجموعة  1-8
أعداد صحيحة ولمجموعة 

أعداد عشرية موجبة باستخدام 
 خواص المساواة

   

 



حل تمارين متعددة  1-9
الخطوات آخذا بعين االعتبار 

أولوية العمليات الحسابية ؛ 
لحل تمارين تتضمن أعداد 

 صحيحة وأعداد عشرية موجبة

   

 

حساب قوى أعداد  1-11
صحيحة موجبة بناء على 
قواعد وخواص العمليات 

الحسابية ؛ ايجاد الجذر 
 التربيعي لمربع عدد كلي 

   

 

تمييز الدقة والتقريب في  1-11
 سياقات متعددة
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