
 

تغطية الموضوع توقعات
 كذل في بما دراسية، نقطة اثنان وعشرون مجموعه ما على يحصل أن يجب ، بالالط يتخرج لكي

جبر لل النموذجي األساسي المحتوىالنقاط هي عن . التخرج مستوى على الرياضيات في نقاط ثالثة

 حين . فيوورقم اثنينمستوى رقم واحد والهندسة و الجبر مستوى 

 لمستوىا في الرياضيات روسدللطالب ان يأخذ  فإن مطلوبة، غير الرابعة السنةاالختبارات في  أن

 يمتلكها أن يجب التي والمعرفة المهارات تتضمنالتي  ،المتقدم المواضع ذلك في بما األعلى،

 .لدراسة الجامعيةبا الذي يود االلتحاقا الطالب

 التخرج تبمتطلبا يفي واضح دراسي تسلسل لتحديد المدرسي بمستشارهم الطالب يلتقي نأ يجب 

والوظيفية الجامعية خططهم االعتبار في األخذ مع الفردية، احتياجاتهم ويالئم
 لتحسين نقاط انعاش برامج في يشارك أن بنجاح األساسية الدروس يكمل لم الذين بالالط من يُطلب قد

 لرصيدنقاط ا النعاش تقديمال يمكن للتعويض، الطالب يحتاجها التي الدراسية الدورة على دًااعتما. األرصدة

 .الدراسي العام خالل مجدولةمن خالل اخذ مواد  أو الصيفية، المدرسة عبر اإلنترنت، عبر

  (واحدة نقطة رصيد)رقم واحد مستوىمادة الجبر 

 ديمتق يتم. المتوسطة الصفوف في الطالب تعلمها لتيا الجبرية المفاهيم دراسة وتوسع تصيغ الدورة هذه

 .الدورة هذه نهاية في( Regents سالوالية )ريجنتاختبار

CCLS رقم واحد مستوىجبر مادة ال الجبر - عزيزللت الرئيسية المجموعات 

 تفسير بناء التعبيرات الجبرية 
 متعدد الحدودالجبر   على الحسابية العمليات تنفيذ  
 الجبرية العالقات أو األعداد تصف تمعادال إنشاء  
 المنطق شرح تفكير؛ كعملية المعادالت حل فهم 
 واحد متغير فيالمتباينات الجبرية  و المعادالت حل  
 المتباينات الجبرية بالرسم البيانيو المعادالت وحل تمثيل 
 الرمزية الدالة واستخدام الدالة مفهوم إستيعاب 
  السياق حيث من التطبيقات في نشأت التي ةالعمليات الجبري تفسير  

  الخطيةتفسير نماذج المعادالت

(واحدة رصيد نقطة) الهندسة

 بالطال يستكشف. المتوسطة الصفوف من، للطالب الهندسية الخبرات وتوسع تصيغ الدورة ذهه

يجنتسراليةالواختبار تقديم يتم. الهندسية للعالقات تفسيراتال قويعم تعقيدًا أكثر هندسية حاالت

الدورة هذه نهاية في
CCLS رقم واحد الهندسة مستوى مادة - عزيزللت الرئيسية المجموعات 

  المواد الصلبة حركة من حيثفهم التطابق  

 الهندسية النظريات إثبات  

 إستيعاب التناظر من حيث التحويالت التماثلية  

 م التماثلباستخدا الهندسية النظريات إثبات  

 ثباتإلل اإلحداثيات الصحيحةاستخدم بالمثلثات المتعلقة سائلالم وحل المثلثية النسب تحديد 

  جبريًا بسيطة هندسية نظريات 

 الحاالت. باستخدام نماذج الهندسية المفاهيم تطبيق  

 

 

لرياضياتا  

الصف التاسع الى الثاني عشر

نيويورك والية  اختبار زاجتيا الطالب على يجب

 الرياضيات في واحد (NYS Regents  )ريجنتس

اختبارت والية نيويورك تعرض   .التخرج أجل من

 االختبارات التالية  :

  
  رقم واحدمستوى مادة الجبر  
  الهندسة مادة 
  رقم اثنين مستوىمادة الجبر 

 أيًضا الرياضيات دورات معظم في الطالب  يقوم

 نحو تقدمهم مدى لقياس دوري سيقيا تقييم بأخذ

.الكفاءة
 ىعل الحصول في يرغبون الذين الطالب على يجب

 ثمانية اجتياز ، عليهممتقدم تصنيف مع ريجنتس دبلوم

 ؛ أفضل أو خمسة وستون بدرجة ريجنتس اختبارات

 في مادة تكون أن يجباالختبارات  هذه من ثالثة

 اريخت أن يجب ، ذلك إلى باإلضافة. الرياضيات

دا ع األخرى باللغات إضافيتين نقطتين إما الطالب

وامتحاناإلنجليزية اللغة

 في وحدات خمس من مكون تسلسل أو محليًا المطور

والتقني المهني التعليم أو الفنونمادة 

 افيإض توضيح تقديم المدارس لمستشار فيل يمكن

 ة،البديل المسارات أو ،الطالب نقدمل خياراتيتضمن 

.الشرفدرجة  تعيينات أو
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 الرياضيات
الصف التاسع الى الثاني عشر

واالمهات لآلباء نصائح  
. بلاللط  اليومي الروتين من جزًءا الرياضيات اجعل

 لمسائل التي حل ا إعادة أو مراجعة بالالط من توقع

.الدراسي درسها في الصف

 ال. لمكمتع النمو على الطالب قدرة في بثقة التواصل

 صعوبة مدى أو الرياضيات من خوفك عن تتحدث

 هو والنم عقلية تعزيز إن. لك بالنسبة الرياضيات

  ب.الطال لنجاح المفتاح
 

 يف معًا بالتحقيق وقم الوظيفية الخيارات ناقش

 وأ الجامعية للدرجات المطلوبة الرياضيات مستوى

 االحتياجات أو ،الفنية الشهادات أو ،المنتسبين

 ستوىم الوظائف جميع تتطلب. العمل أثناء المحتملة

 التمريض ذلك في بما ،الرياضيات من معين

 وترالكمبي بمساعدة والتصميم والهندسة والمحاسبة

 .والنجارة موالتعل والسيارات
 

 مثل الموارد استخدام رخذ بعين االعتبا
Mathalicious جرب. إضافية ممارسة أو لتدعيم 

 Khanة المسماةالقصير الفيديو مقاطع
Academy   إستراتيجيات أفضل على للحصول 

 .الجبرفي  مساعدة
 

 خالل من راجع حل المسائل بترتيب تراجعي

 ما في رافك ثم ؛إثباته يجب ما دحد. الهندسية البراهين

 هذا إلى الوصول أجل من والً أ يأتي أن يجب

.االستنتاج
 

االسئلة  أو الهندسية المسألة حل من االنتهاء بعد

 حللل ثانية طريقة عن ابحث ،واحدة بطريقة السرديه

 ل.الدلي نفسباستخدام 
 

واحدة رصيدنقطة الهندسة
 النيةعق الحدود، متعددة وظائف البالط يتعلم والدورية، والتربيعية الخطية الدوال مع الطالب عمل على بناء

 قدراته حسينوت توسيع في ويستمر الوظائف تحدد التي التعبيرات مع وثيق بشكل بالالط يعمل. وراديكالية ،

 من مجموعة علىالمتضمنة   التربيعية المعادالت حل ذلك في بما المعادالت، وحل النموذجية سائلالم في حل

 Regents اختبار تقديم يتم. اللوغاريتمات خصائص باستخدام األسية المعادالت وحل المركبة األعداد
.الدورة هذه نهاية فيريجنتس 

 

 CCLSاثنين رقم  مستوىمادة الجبر  الجبر - عزيزللت الرئيسية المجموعات 

 منطقيال األس و األسالقيم وفق  خصائص توسيع 
 سائلالم لحل مكافئة أشكال في التعبيرات كتابة 
 الحدود متعددة عواملالو األصفار بين العالقة فهم 
 المنطق شرح تفكير؛ كعملية المعادالت حل فهم 
 بيانيال بالرسم والمتباينات المعادالت وحل تمثيل 
 السياق حيث من التطبيقات في تنشأ التي الوظائف تفسير 
  نکميتي نبي العالقةلتمثيل  في يوظ ءببنا القيام  
 والمالحظات والتجارب المسوح عينات ة علىالمبني االستنتاجات وتبرير استنتاج 

 

 (واحدة رصيدنقطة ) متقدمة وموضوعات ماقبل التكامل والتفاضل
 معينة وعةمجم ضرب أن بالالط يدرك ،المركب البسيط في نقاط إلىلها قركبة بنالم لألرقام بالطال فهم عتوسي

 درسي. الصفر حول ركبالم المستوى في النقاط تلك وزيادة تناوبال يساوي مركب رقم بواسطة النقاط من

 يتم. خطيةال المعادالت لحل وكذلك ،اإلحداثيات مستوى وانعكاسات التناوب لتنفيذ كأدوات المصفوفات بالالط

 المثلثية الدوال نطاق وتقييد وغارتميةوالل األسية الدوال بين للعالقة بالالط دراسة أثناء العكسية الدوال استكشاف

 .لعكسيالتناسب ا تاحةال

 
 (واحدة رصيدنقطة ) التَّفَاُضِل والتََّكاُمل

 ابحس وتطبيقات المحدد، وغير المحدد والتكامل والتكامل، والتمايز، المشتقات، دراسة الدورات هذه وتشمل

 علم ذلك يف بما والتكامل، التفاضل حساب قبل ما مواضيع سابقًا سدريكون الطالب قد  ،عادة. والتكامل التفاضل

 .التحليلية والهندسة األولية، والوظائف لثات،المث

 (واحدة رصيدنقطة ) AP  دورات متقدمة التَّفَاُضِل والتََّكاُمل
 والخبرة ِحَساُب التَّفَاُضِل والتََّكاُمل لمفاهيم بفهم بالالط لتزويد مصممة الكلية مستوى على دورة يعادل ما هو

 ،والحدود ،البيانية والرسوم ،الوظائف: التالية لموضوعاتا الدورة هذه تتضمن. وتطبيقاتها أساليبها مع

 المشتق ؛نقطة عند المشتق ؛المشتق وحساب والتطبيق التعريف ذلك في بما) التفاضل حساب ؛واالستمرارية

و  ؛والناقل يوالقطب والبارامبيتريك المتكامل والحساب والتكامل التفاضل وحسابات ؛(الثانية والمشتقات ؛كدالة

 .ايلورت وسلسلة الثوابت سلسلة ذلك في بما ،سلسلةالمتو الحدود متعددة متتاليةالو تكامليةال تطبيقاتال

 (واحدة رصيدنقطة )  APاالحصاء دورات متقدمة 
 حليلوت لجمع الرئيسية واألدوات بالمفاهيم بالالط تعريف إلى تهدف الكلية مستوى على دورة يعادل ما هو

 :مفاهيمية موضوعات ألربعة الطالب يتعرض. البيانات من االستنتاجات خراجواست
 ؛ األنماط عن واالبتعاد األنماط وصف: البيانات استكشاف 
 ؛ دراسة وإجراء تخطيط: والتجريب العينات أخذ 
 و ؛ والمحاكاة االحتمالية باستخدام العشوائية الظواهر استكشاف: األنماط توقع 
 الفروض اختبار السكان، تة في قياسالقيم الثاب تقدير: اإلحصائي االستدالل. 

  

  ،دلنقاط الرصي البديلة الفرص من سيستفيدون كانوا إذا ما لمناقشة مستشاريهم مع التشاور لطالبا على يجب

ر الجبسنتين فياخذ الطالب  الذي يوزع مستوى رقم واحد والجبر الجبر، مبادئ ،يهندس مسحمثل اضافة مادة ال

 .في السنة الثانية ومرة اخرى في السنة التي تليها للمستوى االول 




