
 ریاضیات الصفوف المتوسطة بمقاطعة مدارس سان فرانسیسكو الموحدة
-6تستمر الریاضیات بالصفوف  –المفاھیمیة من صفوف الحضانة  التفاھماتبتطویر 8 وبناء اساس لریاضیات مدرسة ثانویة. 5     

  صارم لجیع الطالب ومناسب تنمویا.وكال االساسیة المشتركة للریاضیات،بالمقاطعة متوازن مع معاییر الوالیة  تھج الریاضیاان من
عبر تجاربھم في الریاضیات بالحضانة الى الثانویة، ینمي الطالب ویستخدموا تمارین معاییر الریاضیات لكي یصبحوا مفكرین اقویاء في 

-6في الصفوف الریاضیات ویحلوا المسائل. ھناك ایضا معاییر محتوى محددة لكل صف.  لنسب والعالقات التناسبیة، ، یستكشف الطالب نطاقات ا8
    ، الھندسة، االحصاء واالحتماالت والوظائف.نظام االعداد ـ  التعبیرات والمعادالت

 

 
3 بالصفوف  الكسور مع الطالب بھ یقوم الذي العمل مثال،. الریاضیات في الطالب سیرة خالل المواضیع تبنى كیف الرسم ھذا یبین  للمنطق یجھزھم 5-

 اھم من واحد ھو) جدید وضع على تطبیقھ ذلك بعد ثم المضاعف، التفكیر بأستخدام شیئین مقارنة على المقدرة( النسبي المنطق. 8- 6 بالصفوف النسبي
 اماحج خالل صفقة افضل ایجاد مثال،( الحقیقي العالم في للریاضیات متنوعة اوضاع التنقل على الطالب یساعد النھ المتوسطة المدرسة لریاضیات النطاقات
.الجبري للتفكیر وتجھیزھم   ) الحزمات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6ریاضیات   CCSS  

 النسبة ومعدل المنطق 

العملیات والكسور والفواصل 
 العشریة

 فھم االقام السالبة

 التعبیرات الجبریة والمعادالت

 مساحة المثلثات والرباعیات 
المساحة السطحیة وحجم مستطیل 
 المنشور

لبیاناتتمثیل توزیعات ا  
 قیاسات المركز واالمتداد

 

7ریاضیات   CCSS 

 العالقات النسبیة والمنطق

العملیات مع االعداد االیجابیة 
 والسلبیة

تمثیل وحل المسائل بالمصطلحات 
المعادالت، والتباین الجبریة،  

 بناء و وصف الزوایا واالشكال
 المساحة السطحیة وحجم المنشور

 االحتمال
 وصف ومقارنة السكان

 

8ریاضیات   CCSS  

 تحلیل الرسوم البیانیة
 مقدمة الى الدالة 

 ارقام غیر منطقیة

 الجذور واألس
 الوظائف الخطیة
 انظمة المعادالت الخطیة

 التحوالت
 عالقات الزاویة

نظریة فیثاغورس، حجم 
 االسطوانات، المخاریط والكرات

 البیانات ثنائیة التغییر

 

     = )8)، الوظائف (الصف 7&  6لنسب والعالقات النسبیة (الصفوف ا   
  نظام االرقام=     

 المقادیر الجذریة والمعادالت =     
 الھندسة =     

  احصاء واحتمال  =     
 

ات اكثر. ان المفاھیم ، ومجموعة متنوعىة من دور2، الھندسة، الجبر 1رات في الجبر ویة بالمقاطعة، سوف یأخذ الطالب دفي المدارس الثانو
ھي دعم ھام للعمل االكثر المجرد الذي یقومون بھ في الثانویة.   8، و 7، 6الریاضیة التي یتعلمھا الطالب بالصفوف   

 
تفاضل وتكامل) عبر تسلسل عیین متقدم تفاضل وتكامل، متقدمة (تعیین متقدم احصاء، ت یمكن ان یصل جمیع الطالب الى دورات تعیین ریاضیات

للسعي الیھ ھو خیار األسرة.اي تسلسل الدورة، او المسار، یختار الطالب  تنوع من الدورات بالثانویة.م  
 

 انظر في الموقع االلیكتروني ادناه للكزید من المعلومات:
 معاییر الوالیة االساسیة المشتركة للریاضیات: 

www.corestandards.org/Math 
 تسلسل دورات الثانویة العامة وخیارات التسریع: 

www.sfusdmath.org/high-school-pathways 
 اختبار التحقق من صحة الریاضیات:
 www.sfusdmath.org/MVT 

 مصادر الطالب واولیاء االمور للریاضیات:
 www.sfusdmath.org 

 

http://www.corestandards.org/Math/
http://www.sfusdmath.org/high-school-pathways.html
http://www.sfusdmath.org/MVT
http://www.sfusdmath.org

