
 

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 المستوى الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الثالث في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الثالث اضغط هنا                                

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/
https://www.almanahj.com/sa/
https://www.almanahj.com/sa/math
https://www.almanahj.com/sa/math
https://www.almanahj.com/sa/math1
https://www.almanahj.com/sa/math1
https://www.almanahj.com/sa/math1
https://www.almanahj.com/sa/grade
https://www.almanahj.com/sa/grade
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 بندر الحازمي/ حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

الدوال واملتباينات

األعداد الصخجخٌ 

األعداد 
النسبجٌ 

يمكن كنباتوا 
علٍ الصورة 

a/b والعددb ال 
يساوي الصفر  

األعداد 
الغجر نسبجٌ 

لجست منتوجٌ 
ولجست دوريٌ لذا 

فان الجذور 
التربجعجٌ لألعداد 

التً لجست مربعات 
كاملٌ هً أعداد 

غجر نسبجٌ 

العالقات 

منفصلٌ متصلٌ 

الدالٌ المتعددة التعريف 

القجمٌ المطلقٌ ذطجٌ 

 الكليت األعداد

 لصحيحت ااألعداد

 لطبيعيت ااألعداد

المجال 
مجموعٌ من 

درججٌ النقاط المنفردة 

المجال عدد ال 
نوائً من 
 العناصر 

{1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,…………….} 

{……….. , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3,  ……..} 

{0 ,  1 , 2 ,3 , 4 , ……….} 
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 املصفوفات

المخددات 

الدرجٌ الثانجٌ 

قجمتوا يساوي 
خاصل ضرب 
عنصري القطر 

الرئجسً مطروخا 
منى خاصل ضرب 
عنصري القطر 

اآلذر 

مصفوفٌ الوخدة 

هً مصفوفٌ 
مربعٌ إذا ضربت 
فً أي مصفوفٌ 
أذري من الرتبٌ 
نفسوا كان الناتح 

هو المصفوفٌ 
األذرى 

إذا كان خاصل 
ضرب المصفوفتان 
يساوي مصفوفٌ 

الوخدة ولوما الرتبٌ 
نفسوا يكون كل 
مصفوفٌ نظجرا 

 ضربجا لآلذر

النظجر الضربً 

الدرجٌ الثالثٌ 

إليجاد قجمتوا 
نستعمل قاعدة 

األقطار 

 

 

النظجر الضربً 

 في صفوف أعداد أوالمصفوفت هي ترتيب على هيئت مستطيل لمتغيراث 
 ث ، ووىظم األعداد أو البيبوب رأسيت محصورة بيه قوسيهوأعمدة أفقيت

 في المصفوفت بحيث يكون الموقع في المصفوفت ذا معىي

يكون عناصرها معامالت 
المتغجرات فً نظام 

معادالت بعدة متغجرات 
بعد ترتجب النظام 

مصفوفٌ المعامالت 
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 كثريات احلدود

االعداد 

تذجلجٌ 

 iالوخدة التذجلجٌ 
هً الجذر 

التربجعً األساسً 
 للعدد
I=√-1 

هً األعداد التً 
تختوي علٍ 

األعداد الخقجقجٌ 
واألعداد التذجلجٌ 

الثابتٌ 
 

نظريٌ العوامل واالصفار 

نظريٌ األعداد المركبٌ المترافقٌ 

نظريٌ الصفر النسبً 

الذطجٌ 

تمثجل الدوال بجانجا 

الدرجٌ الذامسٌ 

التعكجبجٌ 

الدرجٌ الرابعٌ 

التربجعجٌ 

 

 

 

 

 

كثجرة الخدود األولجٌ 

هً كثجرة الخدود التً 
ال يمكن تخلجلوا 

األعداد 

مركبٌ 

الجذور واألصفار 
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العالقات والدوال العكسية واجلذرية 

تركجب دالتجن 

إذا كان دلجل الجذر عددا : 1الذطوة 
زوججا فعجن قجم المتغجر التً ال تجعل 

ما تخت الجذر سالبا 

اذتبر القجم لتتأكد من : 3الذطوة 
صخٌ اخلل 

خل المتباينٌ جبريا : 2الذطوة 

هً اخدي الطرق التً 
تستعمل لدمح دالتجن وعند 
دمح دالتجن فان نواتح دالٌ 

منوما تستعمل لخساب 
 نواتح الدالٌ االذري

 

الي عددين 
 a,bخقجقججن 

والي عدد 
صخجد موجب 

n اذا كان 
an=b فان a 

هو جذر نونً 
 bلعدد 
 

هً مجموعٌ من االزواج 
المرتبٌ يمكن الخصول 
علجوا عن طريق تبديل 

اخداثجات كل زوج مرتب 
للعالقٌ فجصبد مجال 

العالقٌ هو مدي العالقٌ 
العكسجٌ لوا ومداها هو 

مجال العالقٌ العكسجٌ لوا 
 

 

العالقٌ العكسجٌ 

اذا اختوت دالٌ علً 
الجذر التربجعً لمتغجر 

تسمً دالٌ الجذر 
التربجعً وهً نوع من 
انواع الدالٌ الجذريٌ 

 

دالٌ الجذر التربجعً 

هً متبانجٌ تختوي الجذر 
التربجعً ويمكن تمثجلوا 
بجانجا تمام مثل طريقٌ 

تمثجل المتباينات االذرى 
 

متباينٌ الجذر التربجعً 

الجذر النونً 

خل المتباينات الجذريٌ 


