
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة متوسطة اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/31                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة متوسطة في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/31curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة متوسطة في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/31curriculum2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة متوسطة اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade31                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 فريق عمل مًعا للقمة

  

 هـ1441/  هـ1440الدراسي  عاملل متوسطةال المرحلة لصفوف الثاني الدراسي الفصل مقرر توزيع

 

 الثالث الصف الثاني الصف األول الصف الزمنية الفترة

لى
ألو
ى ا
ماد
ج

 

1 24/5– 28/5 

 (5)التهيئة للفصل -
  المئوية من عددالنسبة  (استكشاف)-

 المئوية من عددالنسبة - 
 تقدير النسبة المئوية-

 (6)فصل ل التهيئة-
 مساحات األشكال غير المنتظمة : ستكشافا-

: استراتيجية حل المسألة- مساحات األشكال المركبة-
 األشكال ثالثية األبعاد- حل مسألة أبسط

 (6)لفصل لتهيئة ال-
 ضرب وحيدات الحد-
 قسمة وحيدات الحد-

رة
ألخ
ى ا
ماد
ج

 

2 1/6 – 5/6 

: استراتيجية حل المسألة- تقدير النسبة المئوية-
  اختبار منتصف الفصل - اإلجابة تحديد معقولية
 التناسب المئوي-

 األشكال ثالثية األبعاد-
 حجم المنشور واألسطوانة- 

  اختبار منتصف الفصل-
 حجم الهرم والمخروط-

 كثيرات الحدود-
كثيرات الحدود معمل الجبر: جمع - 

 جمع كثيرات الحدود وطرحها- وطرحها
 اختبار منتصف الفصل -

 ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود-

3 8/6 – 12/6 

 تطبيقات على النسبة المئوية-
 (5) التراكمياالختبار  -اختبار الفصل-

 (6)التهيئة للفصل -
 التمثيل بالنقاط-

مساحة سطح - مساحة سطح األسطوانة :استكشاف-
 طالمخرومخطط  –توسع -  المنشور واألسطوانة

 مساحة سطح الهرم- 
  (6)االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

  معمل الجبر: ضرب كثيرات الحدود-
 ضرب كثيرات الحدود-

 حاالت خاصة من ضرب كثيرات الحدود- 
 االختبار التراكمي -اختبار الفصل- 

4 15/6 – 19/6 

  التمثيل بالنقاط-
  مقاييس النزعة المركزية والمدى-
 التمثيل باألعمدة والمدرجات التكرارية-

 (7)لفصل لتهيئة ال-
  تبسيط العبارات الجبرية-
 حل معادالت ذات خطوتين-

 (7)لفصل لتهيئة ال-
  وحيدات الحدتحليل - 
  استعمال خاصية التوزيع-

 معمل الجبر: تحليل ثالثية الحدود-

5 22/6 – 26/6 

  التمثيل باألعمدة والمدرجات التكرارية-
  استعمال التمثيالت البيانية للتنبؤ-
وجة والخطوط التمثيل باألعمدة المزد -توسع 

  اختبار منتصف الفصل- المزدوجة
 استعمال التمثيل البياني: استراتيجية حل المسألة-

  خطوتينكتابة معادالت ذات -
حل معادالت تتضمن متغيرات في : استكشاف–

  حل معادالت تتضمن متغيرات في طرفيها- طرفيها
 اختبار منتصف الفصل-

 0+ ب س +ج= 2س المعادالت التربيعية:-

 اختبار منتصف الفصل -
 0+ ب س +ج= 2أسالمعادالت التربيعية: -
 المعادالت التربيعية: الفرق بين مربعين-

ـب
ــــ
جــ
ر

 

6 29/6 – 3 /7 

  استعمال التمثيل البياني: استراتيجية حل المسألة-
 الحوادث واالحتماالت-

 عد النواتج- 

 التخمين والتحقق: استراتيجية حل المسألة-
  المتباينات-
 حل المتباينات- 

 المعادالت التربيعية: الفرق بين مربعين-
  الكاملةالمعادالت التربيعية: المربعات -

 االختبار التراكمي -اختبار الفصل-

7 6/7 – 10/7 

  األساسي مبدأ العد  -
  (6) االختبار التراكمي- اختبار الفصل -
 العالقات بين الزوايا-(7)التهيئة للفصل -

 (7) التراكمياالختبار - اختبار الفصل-

 (8)لفصل لتهيئة لا
  المتتابعات- 

 الدوال- 

 (8)فصل للتهيئة ال-
  اتمثيل الدوال التربيعية بياني  -
معمل الجبر: معدل التغير في الدالة -

 اي  حل المعادالت التربيعية بيان- التربيعية

8 13/7 – 17/7 

  العالقات بين الزوايا-
 الزوايا المتتامة والمتكاملة-

 التمثيل بالقطاعات الدائريةاء: إحص- 

 العالقات والدوال –توسع - الدوال-
 تمثيل الدوال الخطية- 
 اختبار منتصف الفصل - 

 ميل المستقيم-

حل المعادالت  -اختبار منتصف الفصل 
حل المعادالت - التربيعية بإكمال المربع

 التربيعية باستعمال القانون العام

9 20/7 – 24/7 

 المثلثات -
 :استراتيجية حل المسألة- اختبار منتصف الفصل  -

  التبرير المنطقي
 األشكال الرباعية   : استكشاف-

  التغير الطردي-
 إنشاء نموذج: استراتيجية حل المسألة-
 (8) االختبار التراكمي -اختبار الفصل- 

 االختبار التراكمي -الفصلاختبار -
  (9)لفصل لتهيئة ال- 
 الجذرية بسيط العبارات ت-

 معمل الحاسبة البيانية: األسس النسبية-

10 27/7 – 2/8 

 األشكال الرباعية-
 األشكال المتشابهة- 

  التبليط -توسع -  التبليط والمضلعات-

 (9)لفصل لتهيئة ال-
 إنشاء جدول: استراتيجية حل المسألة-

 المدرجات التكرارية-
 القطاعات الدائرية-

 الخطوط واألعمدة والقطاعات الدائرية –توسع -

  العمليات على العبارات الجذرية-
  المعادالت الجذرية-
 نظرية فيثاغورس-

ان
ـــب
ــع
شــ

 

11 5/ 8–  9/8  

 (7) االختبار التراكمي -اختبار الفصل-

 (8)التهيئة للفصل -
 لمثلث وشبه المنحرف: ااستكشاف-

 مساحة المثلث وشبه المنحرف-

 مقاييس النزعة المركزية والمدى-
   المنوالالمتوسط والوسيط و –توسع -

 اختبار منتصف الفصل-
 التمثيل بالصندوق وطرفيه-  مقاييس التشتت- 

 اختبار منتصف الفصل -
 المسافة بين نقطتين-
  المثلثات المتشابهة-

 المثلثيةمعمل الجبر: استقصاء النسب -

12 12/8 – 16/8 

 محيط الدائرة-  محيط الدائرة  (استكشاف)-
  مساحة الدائرة-

 حل مسألة أبسط: استراتيجية حل المسألة-

 التمثيل بالصندوق وطرفيه-
 التمثيل بالساق والورقة- 
 اختيار طريقة التمثيل المناسبة- 
 (9)االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

  المثلثيةالنسب -
  االختبار التراكمي -اختبار الفصل-

 (10)تهيئة للفصل ال-
 تصميم دراسة مسحية- 

13 19/8– 23/8 

مخططات ال –توسع - مركبةشكال أمساحة -
 والمساحة السطحية

 األشكال الثالثية األبعاد- اختبار منتصف الفصل -
 استكشاف: األشكال الثالثية األبعاد

 (10)لفصل لتهيئة ال-
  النواتجعد - 

 احتمال الحوادث المركبة-

  تصميم دراسة مسحية-
  تحليل نتائج الدراسة المسحية-
 إحصائيات العينة ومعالم المجتمع-

14 26/8– 30/8 

 رسم األشكال الثالثية األبعاد -
 حجم المنشور- 
 حجم األسطوانة-

 االحتمال النظري واالحتمال التجريبي-
: استراتيجية حل المسألة- اختبار منتصف الفصل- 

 استعمال المعاينة في التنبؤ- تمثيل المسألة

  اختبار منتصف الفصل-
 التباديل والتوافيق-

 احتماالت الحوادث المركبة-

ان
ض
رم

 

15 3/9 – 7/9 
 (8)االختبار التراكمي -اختبار الفصل-

 مراجعة عامة –
 (10) االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

 مراجعة عامة –
 االختبار التراكمي -اختبار الفصل-

 مراجعة عامة –

  مراجعة عامة 14/9 – 10/9 16
- 

بنهاية دوام  
 الفطر المبـــاركعيد  جازةإ 7/10 – 14/9

وال
ش

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني 10/10-19/10 - 

 مناسًبا ضمن التوزيع املرفق  هو : ختصيص حصص املراجعة اجلزئية وفق ما  مالحظة


