
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر العام اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر العام في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/10math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر العام في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/ae/10math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر العام اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/ae/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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  التوزيع الزمني للخطة الفصلية 
 م 9191-9102عام لل األولالفصل الدراسي 

 
 الرياضيات

 

 درس (25)       العام – العاشرالصف            األولالفصل 
 األسبوع الوحدة الدرسعنوان  عدد الحصص

 تمثيل الدوال التربيعية بيانًيا 1-1 4

الوحدة 
1 

 :
الدوال والمعادالت التربيعية

 1-5/9/2019 

 حل المعادالت التربيعية بالتمثيل البياني 1-2 4 1األسبوع 

 12/9/2019-8 المربع بإكمالحل المعادالت التربيعية  3-1 4

 حل المعادالت التربيعية بالتحليل إلى العوامل 1-4 4 2األسبوع 

 19/9/2019-15 األعداد الُمركبة 5-1 4

 القانون العام والمميز 1-6 4 3األسبوع 

 26/9/2019-22 تحويالت الدوال التربيعية 7-1 4

 المتباينات التربيعية 1-8 4 4األسبوع 

 األسّية الدوال 1-2 4

الوحدة 
2 

 :
الدوال والمعادالت 

األسية
 

29/9/2019-

3/10/2019 

 الفروق المتتالية باستخدامتحديد الدوال  2-2 4 5األسبوع 

 10/10/2019-6 (التضاؤل) واالضمحاللالنمو  3-2 4

 الهندسية في صورة دوال أسّية المتتالية 2-4 4 6األسبوع 

 17/10/2019-13 الصيغ التكرارية 5-2 4

 حل المعادالت والمتباينات األسّية 2-6 4 7األسبوع 

 دوال الجذر التربيعي 1-3 4

الوحدة 
3 

 :
والمعادالت الدوال 
والنسبيةالجذرية 

 

20-24/10/2019 

 المعادالت الجذرية 3-2 4 8األسبوع 

 31/10/2019-27 التغير العكسي 3-3 4

 الدوال النسبية 3-4 4 9األسبوع 

 7/11/2019-3 المعادالت النسبية 5-3 4

 منصفات المثلثات 4-1 4 10األسبوع 

الوحدة 
4 

 :
عالقات المثلثات

 

 14/11/2019-10 متوسطات المثلثات وارتفاعاتها 2-4 4

 المتباينات في مثلث واحد 4-3 4 11األسبوع 

 البرهان غير المباشر 4-4 3
17-21/11/2019 

 12األسبوع 
 متباينة المثلث 5-4 9

 المتباينات في مثلثين 6-4 3

 مراجعة 8
24-28/11/2019 

 13األسبوع 

 


