
 

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/12                   

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

                  https://almanahj.com/sa/12math                   

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

   

                  https://www.almanahj.com/sa/12math1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 وفق مستوايهتا ادلعرفية ( الفصل الدراسي األولنظام فصلي)الثانوية  من ادلرحلة اثنويالصف الثاين هداف حصر أ
 

الفصل األول: الدوال و ادلتباينات
 

 ادلستوى االستداليل ادلستوى التطبيقي ادلستوى ادلعريف
 دالة متعددة التعريف أكتب أستعمل خاصية التوزيع يف مواقف حياتية أصنف األعداد احلقيقية 

 أحل نظام متباينات خطية بيانياً  أمثل العالقات بيانيا أوجد النظري اجلمعي و الضريب لألعداد احلقيقية
أستعمل خصائص األعداد احلقيقية إلجياد قيم 

 العبارات اجلربية
 حياتيةاستعمال الربرلة اخلطية إلجياد احلل األمثل دلسائل  أمثل دالة متعددة التعريف

  أمثل  دالة درجية أحدد اجملال وادلدى يف العالقة 
  أستعمل الدالة الدرجية يف مواقف حياتية أميز العالقة اليت دتثل دالة

  أمثل دالة قيمة مطلقة أحدد الدالبة ادلتباينة
  أمثل ادلتباينات اخلطية بيانياً  أوجد قيمة دالة

  أمثل متباينات القيمة ادلطلقة بيانياً  متبايناتأوجد رؤوس منطقة احلل لنظام 
أوجد القيمة العظمى و الصغري لدالة  

حتت قيود معينة عند أحد رؤوس منطقة 
 احلل

 

 
  



الفصل الثاين
: ادلصفوفات

 
 ادلستوى االستداليل ادلستوى التطبيقي ادلستوى ادلعريف

 أحلل البياانت ابستعمال ادلصفوفات  يف موقف حيايتأستعمل العمليات على ادلصفوفات  أوجد رتبة ادلصفوفة 
أستعمل احملدد حلساب حلساب مساحة ادلثلث يف  أوجد قيمة العنصر يف ادلصفوفة

 موقف حيايت
 

  أستعمل قاعدة كرامر حلل نظام معادالت أنظم البياانت يف مصفوفة
معادلتني يف أستعمل ادلعادلة ادلصفوفية حلل نظام  أمجع و أطرح ادلصفوفات

 موقف حيايت
 

   أطرح ادلصفوفات
   أضرب مصفوفة بعدد

   أضرب ادلصفوفات
   أوجد رتبة حاصل ضرب مصفوفتني

   أستعمل خصائص ضرب ادلصفوفات
أحسب قيمة احملدد من الدرجتني الثانية و 

 الثالثة
  

   2x2أجد النظري الضريب دلصفوفة 
 

  



 
الفصل الثالث

: كثريات
 

احلدود و دواذلا
 

 ادلستوى االستداليل ادلستوى التطبيقي ادلستوى ادلعريف
 أحلل كثريات احلدود أحل ادلعادلة الرتبيعية ابستعمال القانون العام أجري العمليات على األعداد التخيلية البحتة

أحل معادالت كثريات احلدود ابلتحليل إىل  تربيعيةأستعمل ادلميز ألحدد عدد جذور معادلة  أحل معادلة حلوذلا أعداد ختيلية حبتة
 عوامل

 أستعمل األصفار لكتابة دالة كثرية حدود أستعمل ادلميز ألحدد نوع جذور معادلة تربيعية أستعمل تساوي أعداد مركبة إلجياد قيم رلهولة
  أكتب عبارة كثرية حدود من موقف حيايت أجري العمليات على األعداد ادلركبة

  أحدد الشكل العام بيانياً للدوال كثرية احلدود أستعمل خصائص األسس لتبسيط العبارات
  أجد قيم الدوال يف موقف حيايت أحدد العبارة اليت دتثل كثرية حدود

أستعمل نظرية العوامل إلجياد عوامل كثريات  أحدد درجة كثرية احلدود
 احلدود

 

أستعمل التعويض الرتكييب إلجياد أصفار دالة كثرية  احلدودأحدد ادلعامل الرئيسي يف كثرية 
 حدود

 

أكتب األعداد النسبية اليت حتددها نظرية الصفر  أبسط عبارات كثرية احلدود
 النسيب لدالة كثرية حدود

 

  أوجد الصفر النسيب يف موقف حيايت أجري العمليات على كثريات احلدود
   كثريات احلدودأستعمل القسمة الطويلة ألقسم  



   أستعمل القسمة الرتكيبية ألقسم كثريات احلدود
   أجد قيمة دالة كثرية احلدود

   أكتب عبارة كثرية حدود يف الصورة الرتبيعية
   أجد قيم الدوال ابستعمال التعويض الرتكييب

   أحدد عدد جذور معادلة كثرية حدود
   أحدد نوع جذور معادلة كثرية حدود

أوجد عدد األصفار ادلوجبة و السالبة لدالة كثرية 
 حدود

  

   أوجد مجيع أصفار دالة كثرية حدود
 

  



 
الفصل الرابع

: العالقات و الدوال العكسية و اجلذرية
 

 ادلستوى االستداليل ادلستوى التطبيقي ادلستوى ادلعريف
دتثل دالة عكسية g وfأأتكد من أن كال من الدالتني  يف موقف حيايت أستعمل تركيب دالتني أجري العمليات احلسابية على الدوال

 لألخرى
  أمثل معكوس الدالة بيانياً  أجد تركيب دالتني

  أمثل دالة اجلذر الرتبيعي بيانياً  أجد العالقة العكسية
أستعمل التمثيل البياين لتحليل دوال اجلذر  أجد معكوس الدالة 

 الرتبيعي يف موقف حيايت
 

  أمثل متباينة اجلذر الرتبيعي بيانياً  أجد اجملال  للدالة اجلذرية
أستعمل احلاسبة لتقريب قيم اجلذور يف  أجد ادلدى للدالة اجلذرية

 موقف حيايت
 

أحل معادالت تتضمن أسساً نسبية يف موقف  أجد اجلذور لتبسيط العبارات اجلذرية
 حيايت

 

   العبارات اجلذريةأستعمل القيمة الطلقة لتبسيط 
   أجري العمليات احلسابية على العبارات اجلذرية

   أستعمل ادلرافق النطاق ادلقام
أكتب عبارات ذات األسس النسبية ابلصورة 

 اجلذرية و العكس
  



   أجد قيم عبارات تتضمن أسسا نسبية
   أحل معادالت جذرية

   أحل متباينة جذرية
 
 

 


