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الــمـبــحــــــث  :الــرٌــاضـــٌــــــــــــات
الصفحات :
عنوان الوحدة  :األعـــــــــداد النســـبٌة
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الـتـعـمـٌـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/المواعــــــــد /
الـــرموز
الـمـفــاهــٌــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
النظرٌـــــــــات
والمصطلحات
 العددددددددددد النسدددددددددبً  التمٌز بٌن العددد  التمدارٌن الدواردة ددً
 ٌتعرف على مفهوم العدد النسبً|أ|
 العددددد الصدددحٌ ،
ٌ -2صنف األعــداد النسـبٌة الى أعدادا طبٌعٌة  ،أعدادا
والـــغــٌـــددددددـر نسددددددبً النسددددددبً والغٌددددددر
الــــــــــــــــــــدروس .
العـــدد الـــنســــبً
صحٌحة  ،كسور….
عـــــدد حــمــٌــمــــً نســـــــــبً
أ
 المٌمة المطلمة
ٌ -3جد المٌمة المطلمة لالعداد النسبٌة
 تمثٌدددددل االعدددددداد
ــــــــــــ
 النظٌر الجمعً
ٌ -4جد معكوس ومملوب االعداد النسبٌة
 كل عددد ٌكتدب علدى النسددبٌة علددى خددط  االسدددددئلة والتمدددددارٌن
ب
 النظٌر الضربً
 -5تفسٌر معنى الكسر العشري الدوري
صددددورة أ  /ب هوعدددددد االعداد
 الممارندددددة بدددددٌن ً نهاٌة كـــــــل درس
 كسر عشر
ٌ -6مٌز بٌن الكسور العشرٌة المنهٌة والكسور العشرٌة
نسبً
ـــــــ
 كسر دوري
الدورٌة
االعداد النسبٌة
 كسر منتــهــــً
ٌ -7حول الكسور واألعداد الكسرٌة الى كسور عشرٌة
أ ب  10كددل عدددد طبٌعددً او  ترتٌددددب االعددددداد
 االسئلة االثـــرائــــٌة
 ممارنددددة أعــددددـداد
وبالعكس
صحٌ هو عددد نسدبً النسبٌة
>
نـسـبــٌـــة
ٌ -8مارن بٌن األعـداد النسبٌة
والعكس لٌس صحٌ
 العملٌات األربعة
 ترتٌدددددب أعــدددددـداد
ٌ -9رتب االعداد النسبٌة تصاعدٌا وتنازلٌا
علددددددددى األعددددددددداد
 الواجبات الـبـٌـتـٌــــة
<
نـسـبــٌـــة
ٌ-01جد ناتج جمع االعداد النسبٌة بأبسط صورة ممكنة
النسبٌـــــــة
ٌ -00جد ناتج طرح االعداد النسبٌة بأبسط صورة ممكنة  ابسط صورة
 كتابددددددة الكسددددددر
 عدددددددان نسدددددبٌان
ٌ -02جد ناتج ضرب االعداد النسبٌة بأبسط صورة
الدددددددددوري علددددددددى  اوراق عمل
متشدددددددددددددددددددددابهان و
ممكنة
صددددددددددورة عدددددددددددد
مختلفددددددددددددددددددددددددددددددان
ٌ -03جد ناتج لسمة عدد نسبً على عدد نسبً بأبسط
نســـــــــبً
باالشـــــــــــــــــارة
صورة ممكنة
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الـصــف  :الســـــــابع االســـاســــً
الــمـبــحــــــث  :الــرٌــاضـــٌــــــــــــات
الصفحات :
عنوان الوحدة  :التناسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـٌـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/المواعــــــــد /
الـــرموز
الـمـفــاهــٌــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
النظرٌـــــــــات
والمصطلحات
لواعد التاسب الطدردي  التمٌددددددددز بددددددددٌن  التمدارٌن الدواردة ددً
 النسبة
ٌ -0تعرف النسبة وٌكتبها بابسط صورة
والعكسً
:
التناسددددب العكسددددً
الــــــــــــــــــــدروس
 التناسب
ٌ -2حل التناسب باستخدام الضرب التبادلً
والتناسب الطردي
%
 الضرب التبادلً
ٌ -3تعرف على لوانٌن التناسب وٌطبمها
 لاعدددددددددة الضددددددددرب
التبادلً
ٌ طبدددددك لدددددوانٌن  االسدددددئلة والتمدددددارٌن
 لوانٌن التناسب
ٌ -4مٌز التناسب الطردي والتناسب العكسً
س
التناسب
ً نهاٌة كـــــــل درس
 التناسب الطردي
ٌ -5تعرف النسبة المئوٌة ورمزها
 لوانٌن التناسب
ص
ٌ حدددددول النسدددددبة
 التناسب العكسً
ٌ -6حول بٌن النسبة المئوٌة والكسور العادٌة
 تحوٌددددددددل النسددددددددبة المئوٌدددددددة لكسدددددددر
 االسئلة االثـــرائــــٌة
الى
 الرب
ٌ -7ستخدم النسبة ً موالف حٌاتٌة
المئوٌددددددة الددددددى كسددددددر عادي والعكس
عادي والعكس
 ممٌاس الرسم
ٌ -8ستخدم النسبة ً حل مشاكل حٌاتٌة
ٌ حدددددددل مسدددددددائل
 لاعدددددددددد التمسدددددددددٌم حٌاتٌة على النسبة  الواجبات الـبـٌـتـٌــــة
 الرب البسٌط
والتناسب
التناسبً
 الفائدة
 اوراق عمل
 التمسٌم التناسبً
 لاعدددددددددة ممٌدددددددداس
الرسم
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الـصــف  :الســـــــابع االســـاســــً
الــمـبــحــــــث  :الــرٌــاضـــٌــــــــــــات
الصفحات :
عنوان الوحدة  :األسس الصحٌحة والجذور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـٌـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/المواعــــــــد /
الـــرموز
الـمـفــاهــٌــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
النظرٌـــــــــات
والمصطلحات
 ترتٌددددب اعدددددداد  التمدارٌن الدواردة ددً
 أســـــــــــس
ٌ -0تعرف على االسس الصحٌحة لالعداد النسبٌة
 لواعد األسس
نسدددددبٌة مر وعدددددة
الــــــــــــــــــــدروس
ٌ -2حدد لٌمـــــــــة عــــــدد نـــــــســـــبً مـــر وع ألس صحـٌــــحـــــة
 معادلة أســــــــــــٌة الس عددددد صدددحٌ
 أسس موجبة
عـــــــدد صحٌــ
ٌجدددددددب أن ٌتسددددددداوى تصاعدٌا وتنازلٌا
األســــــــــــــــــــــاس ٌ جددددددددد لٌمددددددددة  االسدددددئلة والتمدددددارٌن
 أسس سالبة
ٌ -3تعرف على األسس الصحٌـــحــــــــة الســـــــالبة
ق(س)
أ
تمرٌبٌددددددة لجددددددذور
ً نهاٌة كـــــــل درس
 مربع كامل
واستخدام لوانٌنها المنـــــــــاسبـــة
 الجددددددذر التربٌعددددددً تربٌعٌة
3
للعدد الموجـــــب مط  اسدددددددددددددددددددتخدام
 مكعب كامل
ٌ -4ســـــــتخدم الجــــــــذور التربٌـــــــعٌــــة
خددددددددددددددددددددددددددواص
الجـــــدددددددددددددددددـذور  االسئلة االثـــرائــــٌة
والتـــــــكعٌبٌة لألعـــــــــــــداد النسبــــــــٌـــة ً موالف  معادلة أسٌة
للتبسٌط
 الجـــــــــــذر
مناسبة
 اسدددددددددددددددددددتخدام
خدددواص االسددددس  الواجبات الـبـٌـتـٌــــة
ٌ -5طبـك استراتـــٌـــــجٌــــــــــــــــات متنـــــــــــوعــــــــة التربٌعــــــــــً
لتبسددددددددددددددددددددددددددٌط
والتكعٌبــــــــً
لحـــــل الــــــــمســــائـــل
المسألـــــة
 اوراق عمل
للعدد النسبــــً
ٌ -6بســـط تعابٌر عددٌة تحـــــــوي جــــذور
 حدددددل معدددددادالت
مستخـــــــدمــــــا األدوات المــــــــنــــــاســـبة
أسٌـــــــــة
 جــــــــــــذور
متشابهــــــــــة
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الـصــف  :الســـــــابع االســـاســــً
الــمـبــحــــــث  :الــرٌــاضـــٌــــــــــــات
الصفحات :
عنوان الوحدة  :المجموعات والعاللات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـٌـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/المواعــــــــد /
الـــرموز
الـمـفــاهــٌــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
النظرٌـــــــــات
والمصطلحات
 مجموعددة أ × ب =  كتابددددة العناصددددر  التمدارٌن الدواردة ددً
 عنصر
ٌ -0تعرف على مفهوم المجمـــــــوعــــة والعنصر
} {
 مجموعة
(س،ص) زوج مرتب برمدددددددددددددددددددددددددددددددددز
الــــــــــــــــــــدروس
وكتابتها بطرٌمة ذكر العنـاصـــــــــــر
 انتماء
المجموعـــــة
 العاللدددددة مجموعدددددة
∩
ٌ -2كتب المجموعة بذكر الصفة الممٌزة وٌمثلها باشكال  عددددددددددددددددددددددددددددددددددددم
 إٌجددددددداد اتحددددددداد
مصدمطها
مرتبة
ازواج
انتمــــــــــــــاء
وتمدددداطع و طددددرح  االسدددددئلة والتمدددددارٌن
ڤن
U
 رمز المجموعة
األول مجددددددددددال ( س ) بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌن
ً نهاٌة كـــــــل درس
 صفة ممٌزة
ٌ -3تعرف على المجموعة الخالٌة والجزئٌة
المجموعـــــات
والثانً مدى ( ص )
=Ωن
 أشكــــال ـــــن
 معر ددددددددددددددددددددددددددة
ٌ -4تعرف على عملٌتً التماطع واالتحاد
 س – ص =
 مجموعة خالٌة
المجموعدددة الكلٌدددة
} أ تنتمددددً لـددددـ س وال وإٌجدددددددددددددددددددددددددددددداد  االسئلة االثـــرائــــٌة
Φ
ٌ -5جد حاصل الضرب الدٌكارتً لمجموعتٌن
 مجموعة جزئٌة
تنــــــــــتمً لــ ص { المتممــــــة
ٌ -6تعرف على العاللة لمجموعة جزئٌة عند الضرب
Є
 االحتواء
 س = ن – س  الضدددددددددددددددددددددددرب
الددددددددددددددددددٌكارتً و  الواجبات الـبـٌـتـٌــــة
الدٌكارتً
 تساوي
{ }= Φ 
Є
األزواج
ٌ -7جد المجال والمدى ولاعدة العاللة وتمثٌلها بالمستوى
مجموعــــــــات
المرتبـــــة
 اوراق عمل
البٌانً والمخطط السهمً
C
 تمث ٌدددددددددددددددددددددددددل
 مستوى بٌانً
C
العاللـــدددـات علدددى
 مخطط سهمً
المسدددددددددددددددددددددتوى
البٌــــــانً
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