
 

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 الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

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

                  https://almanahj.com/sa/9math                   

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

           

                  https://www.almanahj.com/sa/9math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    سط  الثالث المتو (    للصف  )  الرياضيات     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 المعادالت الخطية ) المعادالت( -1
 2 تابع المعادالت-2

 ادالت ذات الخطوة الواحدةحل المع-1
 تابع حل المعادالت ذات الخطوة الواحدة  -2
 حل المعادالت المتعددة الخطوات  -3

3 
 تابع حل المعادالت المتعددة الخطوات -1
 حل المعادالت التي تحوي متغيرا في طرفيها -2
 حل المعادالت التي تتضمن القيمة المطلقة -3

4 
 )الدوال الخطية( العالقات-1
 تابع العالقات  -2
 الدوال   -3

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 
 الدوال  -1
 تمثيل المعادالت الخطية بيانيا  -2
 تابع تمثيل المعادالت الخطية -3

6 
 ة بيانيا حل المعادالت الخطي-1
 تابع حل المعادالت الخطية بيانيا  -2
 معدل التغير والميل   -3

7 
 تابع معدل التغير والميل  -1
 8 المتتباعات الحسابية كدوال خطية -2

تمثيل المعادالت المكتوبة بصيغة الميل والمقطع  -1
 بيانيا 

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 ألسبوعا هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
 كتابة المعادلة الخطية بصيغة الميل والمقطع-1
تابع كتابة المعادلة الخطية بصيغة الميل  -2

 والمقطع 
  كتابة المعادالت بصيغة الميل والنقطة -101

 حل المتبيانات بالجمع أو الطرح  -111 المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة  -2
 حل المتباينات المتعددة الخطوات-121 حل المتبينات بالقسمة أو الضرب   -2

 حل المتبينات المركبة  -2

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 حل المتبينات التي تتضمن القيمة المطلقة -131
14 حل نظام من معادلتين خطيتين بيانيا-2

 حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض -1
حل نظام من معادلتين بالحذف باستعمال الجمع -2

 أو الطرح
15

حل نظام من معادلتين خطيتين بالحذف -1
 باستعمال الضرب

 من معادلتين تطبيقات على النظام المكون -2
 ختبارات الفصل الدراسي األولا16

 ) األسبوع األول (

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية 
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم
   

 المادة:معلمة 
أ/  

..................................................................
........ 

 

 المشرفة التربوية :
 

أ/..................................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

.........أ/.....................................................
............... 

    



  



 

      التاريخ  الصف المادة الفصلرقم  المعادالت الخطية الفصلعنوان 

      الحصة  األول االبتدائي رياضيات األول
      الفصل  المعادالت الخطيةالتعرف على  الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

 
 

أن حتل الطالبة معادالت ذات 
 متغري واحد وذات متغريين .

 
 
 
 
أن حتل الطالبة معادالت  

ابستعمال اجلمع أو الطرح أو 
 الضرب أو القسمة

 
 

 المعادالت الخطية 
 

 املعادالتالدرس األول : 

 
 

 حل املعادالت ذات اخلطوة الواحدة:  الثاينالدرس 

 
 حل املعادالت املتعددة اخلطوات:  الثالثس الدر 

 
 
 
 

مع    ادالت مات مت ي    ر  يحل     س
 واحد ومات مت يرين .

 
 
 
 
 
 
 
 

مع    ادالت باس    تعمال  يحل      س
رب الجمع أو الط ر  أو ال  

 أو القسمة
 
 
 
 
 

المع    ادالت المتع    ددة  يحل     س
 الخطوات 



أن حتل الطالبة املعادالت 
 املتعددة اخلطوات 

 
 
 
 
 

حتل الطالبة املعادالت اليت أن 
 حتتوي املتغيؤ نفسه يف طرفيها

 
 
 
 

أن تصنف الطالبة األشياء وفق 
 أكثر من خاصية

 
 
  

 
 

 حل املعادالت اليت حتتوي متغريا يف طرفيها:  الرابعالدرس 

 
 

 حل املعادالت اليت تتضمن القيمة املطلقة:  اخلامسالدرس 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

المعادالت الت ي حتت وي  يحل س
 المت يؤ نفسه في طرفيها

 
 
 
 
 
 
 

 
األش   ياف وف     أ ث   ر  يص   نف س

 من خاصية
 

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األخوة المعلمين والمعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير الرياضيات

 تحضير + توزيع + أهداف

 أنواع التحاضير

+ الخطة التفصيلية + الطريقة   االستراتيجيات الحديثة + بنائي + التعلم النشط + الخطوات األربعة + المسردوحدات مشروع الملك عبدهللا + خماسي + 
 تخطيط الدروس وفق السالسل + طريقة التخطيط للدروس المعتمد على االداء + الرباعية

 المرفقات

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 

 كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+ 

 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

https://www.mta.sa/


+ 

 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 

 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة

+ 

 المسرد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم



+ 

 اثراءات

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

  

 مجاناالتوصيل للرياض والخرج 

 ساعة( 24التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ) المستعجل 

 : لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم 

0505107025 

0551092444 

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 إلكترونيًا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

https://mta.sa/c/


 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 ريال  20   على سي دي سعر المادة

 ريال  20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال  50مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال  100 مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضير الحديثة

===========================  

 /233608010954856 بنك الراجحي

  /SA5780000233608010954856 آي بان الراجحي

 /27949172000110 البنك األهلي



  /SA0610000027949172000110 آي بان األهلي

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبي

========================== 

 /8001852539 سامبا

 /2052558759940 الرياض

 /SA3520000002052558759940 اي بان الرياض

 /900127883010006 بنك البالد

 /SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 /0101001926001 البنك السعودي لإلستثمار

 /030680161166001الجزيرة

  /SA6760100030680161166001 اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 



 /68201042364000 حساب االنماء

 /Sa3505000068201042364000 اي بان االنماء

 

 ريال 50يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 

 

 وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا 

0554466161 

  

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/رياضيات-1.jpg
https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/رياضيات-1.jpg


966558396004 

966558396119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966555107025
https://api.whatsapp.com/send?phone=966557977722

