
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 هـ1434الفصل الثاني  –ثاني متوسط  –رياضيات 

 .. أكثر أوالشكل المركب : يتكون من شكلين بسيطين 

 :  المساحةقوانين 

 م = ق ع    األضالعمتوازي 

 ق ع  2على  1المثلث م = 

 (  2= ق 1ع ) ق 2على  1شبه المنحرف م = 

    2قنم = ط  الدائرة

 ..  متساويةمنظمه في فئات  العدديةالبيانات  المدرج التكراري : هو تمثيل بياني يعرض

 الدائرةمن البيانات  بمجموعه  البيانات كلها , حيث تمثل  أجزاء: لمقارنه  الدائريةالقطاعات 

 % .. 100يساوي  الدائريةجميع البيانات , وبذلك فان مجموع النسب في القطاعات 

 .. المنوال والمدى : المتوسط الحسابي والوسيط و المركزية النزعةمقياس 

 ..  المتوسطةمقياس التشتت : لوصف مدى انتشار البيانات حول القيم 

وتعد من مقياس التشتت  متساوية أجزاء أربعه إلىالربيعات : قيم تعمل على تقسيم البيانات 

 ..  أيضا

 من البيانات .. األدنى: وسيط النصف  األدنىالربيع 

 من البيانات .. ىاألعل: وسيط النصف  األعلىالربيع 

األعلى المدى الربيعي : هو مدى نصف البيانات التي تقع في الوسط , وهو الفرق بين الربيعين 

 .. واالد نى
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 ليبين انتشار مجموعه من البيانات .. األعدادالتمثيل بالصندوق وطرفيه : خط 

 ..   متطرفةالقيم القصوى : للبيانات هي القيم العظمى والصغرى التي التكون قيما 

تنازليا حيث تشكل  أوترتيبا تصاعديا في التمثيل  العددية: ترتب البيانات  والورقةالساق 

 ..  األوراقالتي تليها  المنزلةفي  األعدادالكبرى السيقان على حين تشكل  المنزلةفي  األعداد

 

 :  اإلحصائيالتمثيل 

 نوع التمثيل : 

 .. متساويةفي فئات  موزعةالالمدرج التكراري , تكرار البيانات  -1

 التمثيل بالخطوط , تغير البيانات في فتره زمنيه معينه .. -2

 التمثيل بالنقاط , تكرا كل قيمه من قيم البيانات .. -3

 لتجربه ما ..  الممكنةواحد من الخيارات  أيالناتج : هو 

 .. مجموعه من النواتج  أو: فهي ناتج واحد  الحادثة

 الممكنةالعدد الكلي لنواتج الحوادث  إيجادلنواتج التي تساعد على ل المنظمة القائمةوتسمى 

 ..  العينةفضاء  إيجادواستعمال الرسم الشجري هو احد طرق  العينةبفضاء 

 المجتمع : لتمثيل مجموعه كبيره .. 
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