
 

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 رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

   

                  https://www.almanahj.com/sa/31math2                   

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

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

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أمل حربي  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ول المتوسطالصف اال
  : تطبيقات النسبة المئوية الفصل الخامس

 الرابط الدرس
  اضغط هنا النسبة المئوية من عدد + تقدير النسبة المئوية 

التناسب المئوي + تطبيقات على النسبة 
 المئوية 

  اضغط هنا

 :االحصاء واالحتمال الفصل السادس 

 الرابط الدرس 
  اضغط هنا التمثيل بالنقاط +مقاييس النزعة المركزية 

والمدرجات التكرارية  التمثيل باالعمدة
 +استعمال التمثيالت البيانية للتنبؤ 

  اضغط هنا

 اضغط هنا الحوادث واالحتماالت +عد النواتج
 اضغط هنا مبدأالعد االساسي 

 

 :الهندسة :المضلعاتالفصل السابع 

 الرابط  الدرس 
العالقات بين الزوايا +الزوايا المتتامة 

 والمتكاملة +القطاعات الدائرية
  اضغط هنا

 اضغط هنا المثلثات واالشكال الرباعية 
 اضغط هنا االشكال المتشابهة 
 اضغط هنا التبليط والمضلعات

 :االشكال الثالثية االبعاد والثالثية االبعاد .:القياس الفصل الثامن 

 الرابط  الدرس 
 اضغط هنا مساحة المثلث وشبة المنحرف والدائرة

  هنااضغط  مساحة اشكال مركبة +االشكال الثالثية االبعاد
رسم االشكال الثالثية االبعاد +حجم المنشور 

 +حجم االسطوانة 
  اضغط هنا

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم

 ادارة تعليم جازان 

 مكتب التعليم بالعارضة

 متوسطة سمية بنت خياط

https://www.youtube.com/watch?v=akScXmv5HKQ
https://www.youtube.com/watch?v=akScXmv5HKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hibKFjzDI
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hibKFjzDI
https://www.youtube.com/watch?v=JCXXxvuZteE
https://www.youtube.com/watch?v=JCXXxvuZteE
https://www.youtube.com/watch?v=0UadpxHruzQ
https://www.youtube.com/watch?v=0UadpxHruzQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpjuiyRAIs4
https://www.youtube.com/watch?v=vpjuiyRAIs4
https://www.youtube.com/watch?v=m7eL-Y6vZ1M
https://www.youtube.com/watch?v=m7eL-Y6vZ1M
https://www.youtube.com/watch?v=7E-wwQ1XhOs
https://www.youtube.com/watch?v=7E-wwQ1XhOs
https://www.youtube.com/watch?v=T0Bw4sPKh9Y
https://www.youtube.com/watch?v=T0Bw4sPKh9Y
https://www.youtube.com/watch?v=OwdTbcKTdR8
https://www.youtube.com/watch?v=OwdTbcKTdR8
https://www.youtube.com/watch?v=zcN7g795B64
https://www.youtube.com/watch?v=zcN7g795B64
https://www.youtube.com/watch?v=Nq-nG0p3nvg
https://www.youtube.com/watch?v=Nq-nG0p3nvg
https://www.youtube.com/watch?v=oH4R2o7L_JU
https://www.youtube.com/watch?v=W-ohfcdWbKA
https://www.youtube.com/watch?v=W-ohfcdWbKA
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 الصف الثاني المتوسط
 جمالفصل السادس :القياس :المساحة والح

 الرابط  الدرس 
+االشكال الثالثية مساحات االشكال المركبة

 االبعاد
 اضغط هنا

حجم المنشور واالسطوانة +حجم الهرم 
 والمخروط 

 اضغط هنا

مساحة سطح المنشور واالسطوانة +مساحة 
 سطح الهرم

 اضغط هنا

 

 الفصل السابع :الجبر :المعادالت والمتباينات.

 الرابط الدرس
تبسيط العبارات الجبرية +حل المعادالت ذات 

 الخطوتين
  اضغط هنا

كتابة معادالت ذات خطوتين +حل معادالت 
 تتضمن متغيرات في طرفيها 

  اضغط هنا

  اضغط هنا المتباينات +حل المتباينات 
 الفصل الثامن :الجبر :الدوال الخطية

 الرابط الدرس 
 اضغط هنا المتتابعات +الدوال +تمثيل الدوال الخطية 

 اضغط هنا ميل المستقيم + التغير الطردي
 

 الفصل التاسع :االحصاء 

 الرابط الدرس 
  اضغط هنا المدرجات التكرارية والقطاعات الدائرية 

مقاييس النزعة المركزية والمدى +مقاييس 
 التشتت +التمثيل بالصندوق وطرفيه 

 اضغط هنا

التمثيل بالساق والورقة +اختيار طريقة التمثيل 
 المناسبة 

  اضغط هنا

 الفصل العاشر :االحتماالت

 الرابط الدرس 
  اضغط هنا عد النواتج +احتمال الحوادث المركبة 
االحتمال النظري واالحتمال التجريبي 

 +استعمال المعاينة في التنبؤ
 اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=-Hsm_ZyFdzs&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=-Hsm_ZyFdzs&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=KITz5LJCrpw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=KITz5LJCrpw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=NutHXygxSBc
https://www.youtube.com/watch?v=NutHXygxSBc
https://www.youtube.com/watch?v=l_btBXcBnZg
https://www.youtube.com/watch?v=l_btBXcBnZg
https://www.youtube.com/watch?v=dBDu7Q1PZ74
https://www.youtube.com/watch?v=dBDu7Q1PZ74
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0-h6UTtY0
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0-h6UTtY0
https://www.youtube.com/watch?v=jW_Vw9-2W2c
https://www.youtube.com/watch?v=jW_Vw9-2W2c
https://www.youtube.com/watch?v=0H7iLKKO3Y0
https://www.youtube.com/watch?v=0H7iLKKO3Y0
https://www.youtube.com/watch?v=8k87-1A2AyQ
https://www.youtube.com/watch?v=8k87-1A2AyQ
https://www.youtube.com/watch?v=tdCHzleeVo8
https://www.youtube.com/watch?v=tdCHzleeVo8
https://www.youtube.com/watch?v=D9qqHJyyYlI
https://www.youtube.com/watch?v=D9qqHJyyYlI
https://www.youtube.com/watch?v=_hBliGenMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_hBliGenMa8
https://www.youtube.com/watch?v=cuxzvV2Oo8E
https://www.youtube.com/watch?v=cuxzvV2Oo8E
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 الصف الثالث المتوسط
 

 الفصل السادس :كثيرات الحدود

 الرابط الدرس 
 اضغط هنا ضرب وقسمة وحيدات الحد 

الحدود كثيرات الحدود +جمع كثيرات 
 وطرحها

  اضغط هنا

ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود+ضرب 
كثيرات الحدود +حاالت خاصة من ضرب 

 كثيرات الحدود 

  اضغط هنا

 

 ل والمعادالت التربيعية التحليالفصل السابع :

 الرابط  الدرس 
 اضغط هنا تحليل وحيدات الحد 

 اضغط هنا استعمال خاصية التوزيع 
  اضغط هنا 0+ب س +جـ=2المعادالت التربيعية س

  اضغط هنا 0+ب س +جـ=2المعادالت التربيعية  أ س
 اضغط هنا +المربعات الكاملةالفرق بين مربعين 

 

 الدوال التربيعيةالفصل الثامن :

 الرابط الدرس 
  اضغط هنا تمثيل الدوال التربيعية بيانيا

حل المعادالت التربيعية بيانيا +حل المعادالت 
 التربيعية باكمال المربع 

  اضغط هنا

  اضغط هنا حل المعادالت التربيعية باستعمال القانون العام 
 

 الدوال الجذرية والمثلثات .الفصل التاسع :

 الرابط  الدرس 
 اضغط هنا تبسيط العبارات الجذرية 

  اضغط هنا العمليات على العبارت الجذرية
  اضغط هنا المعادالت الجذرية
  اضغط هنا نظرية فيثاغورس 

  اضغط هنا المسافة بين نقطتين 
  اضغط هنا المثلثات المتشابهة 

 اضغط هنا النسب المثلثية 

https://www.youtube.com/watch?v=QeAj9roOqvo
https://www.youtube.com/watch?v=QeAj9roOqvo
https://www.youtube.com/watch?v=8MhHhz81Gt4
https://www.youtube.com/watch?v=8MhHhz81Gt4
https://www.youtube.com/watch?v=4uheMMeCf_0
https://www.youtube.com/watch?v=4uheMMeCf_0
https://www.youtube.com/watch?v=BH9QA0sGcxk
https://www.youtube.com/watch?v=BH9QA0sGcxk
https://www.youtube.com/watch?v=27knZMiLgNo
https://www.youtube.com/watch?v=27knZMiLgNo
https://www.youtube.com/watch?v=_EHmw-cB2Zc
https://www.youtube.com/watch?v=_EHmw-cB2Zc
https://www.youtube.com/watch?v=G_B4ag8qhkE
https://www.youtube.com/watch?v=G_B4ag8qhkE
https://www.youtube.com/watch?v=M14qwp_s-YI&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=M14qwp_s-YI&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=llaAlVl5x_8
https://www.youtube.com/watch?v=llaAlVl5x_8
https://www.youtube.com/watch?v=PkKT1gfD2q8
https://www.youtube.com/watch?v=PkKT1gfD2q8
https://www.youtube.com/watch?v=H4NiPPieVv4
https://www.youtube.com/watch?v=H4NiPPieVv4
https://www.youtube.com/watch?v=QzV6BTd63fs
https://www.youtube.com/watch?v=QzV6BTd63fs
https://www.youtube.com/watch?v=PyayPEyIfWs
https://www.youtube.com/watch?v=PyayPEyIfWs
https://www.youtube.com/watch?v=3seXHqxFrLU
https://www.youtube.com/watch?v=3seXHqxFrLU
https://www.youtube.com/watch?v=_ElCtkOWAwM
https://www.youtube.com/watch?v=_ElCtkOWAwM
https://www.youtube.com/watch?v=1-SYAUnA4MM
https://www.youtube.com/watch?v=1-SYAUnA4MM
https://www.youtube.com/watch?v=EBexU8kRG0c
https://www.youtube.com/watch?v=EBexU8kRG0c
https://www.youtube.com/watch?v=Usr2OftzM3A
https://www.youtube.com/watch?v=Usr2OftzM3A
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 االحصاء واالحتمال الفصل العاشر :

 الرابط  الدرس 
  اضغط هنا تصميم دراسة مسحية 

  اضغط هنا تحليل نتائج دراسة مسحية
 اضغط هنا احصائيات العينة ومعالم المجتمع 

  اضغط هنا التباديل والتوافيق
 اضغط هنا احتماالت الحوادث المركبة 

 

 

 اعداد المعلمة : امل حربي

     

https://www.youtube.com/watch?v=cuonCPR8Geg
https://www.youtube.com/watch?v=cuonCPR8Geg
https://www.youtube.com/watch?v=WI7jy-X_9LY
https://www.youtube.com/watch?v=WI7jy-X_9LY
https://www.youtube.com/watch?v=y9xYjcDOacQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9xYjcDOacQ
https://www.youtube.com/watch?v=UbsYHq8AQ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=UbsYHq8AQ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=_ykz29ETWAU
https://www.youtube.com/watch?v=_ykz29ETWAU

