
 

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 األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/10                   

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

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

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

 

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

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية       
 وزارة التعليم            
            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (   هــ  1441ي  )  ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 1الـرياضـيـات  )ادة ـتوزيع م  

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 (  11/2ــــ   7/2)  (   4/2ـــــ   30/1)  (   27/1  ـــــ  23/1)  (   20/1ـــــ    16/1)  (   13/1ـــــ    9/1)  (   6/1ـــــ    2/1) 

 التبرير والبرهان  1 التهيئة
 التبرير اإلستقرائي والتخمين

 المنطق

 العبارات الشرطية
معمل الهندسة: العبارات الشرطية 

 الثنائية
 التبرير اإلستنتاجي

 المسلمات والبراهين الحرة
 البرهان الجبري

اثبات عالقات بين القطع 
 يمة مستقال

 إثبات عالقات بين الزوايا 

 
 اختبار ومراجعة الفصل 

 التوازي والتعامد  2التهيئة 
 المستقيمان والقاطع 

  

 
 معمل برمجيات الهندسة 

   
 الزوايا والمستقيمات المتوازية

 

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 (  24/3ـــــ  20/3) (   17/3ـــــ  13/3)  (  10/3ـــــ  6/3) (   3/3ــــ   28/2)   (   25/2ـــــ  21/2)  (   18/2ـــــ   14/2) 

 إثبات توازي المستقيمين
 

 ميل المستقيم

 صيغ معادلة المستقيم
معمل الهندسة: معادلة العمود 

 المنصف
 األعمدة والمسافة 

 اختبار ومراجعة الفصل
 

 مثلثات المتطابقة : ال3يئةالته 
 تصنيف المثلثات

 معمل الهندسة 
 زوايا المثلثات

 المثلثات المتطابقة

 
إثبات تطابق المثلثات 

sas ،sss    
إثبات تطابق المثلثات 

aas ،asa    
  

معمل الهندسة: تطابق المثلثات 
 القائمة
  قة الضلعين المثلثات متطاب

 والمثلثات متطابقة األضالع 
 والبرهان اإلحداثيالمثلثات 

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 (  7/5ـــــ  3/5) (  29/4ـــــ  25/4) (  22/4ـــــ  18/4) (  15/4ـــــ  11/4) (  8/4ـــــ  4/4) (   1/4ـــــ  27/3) 

 جعة الفصل اختبار ومرا
 : العالقات في المثلث 4التهيئة

 المنصفات في المثلث

القطع المتوسطة واإلرتفاعات في  
 المثلث 

 المتباينات في المثلث

 البرهان غير المباشر
 متباينة المثلث

 المتباينات في مثلثين

   ول ختبارات الفصل الدراسي االا اختبار ومراجعة

 التربوي: المشرف مدير المدرسة :   معلم المادة :  

 


