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 وزارة التعليم 

المناهجمركز تطوير   

 

 )تعليم عام/تحفيظ قرآن/تربية خاصة/تعليم مستمر(                                                                                                  املتوسطة     الدراسية:  املرحلة 

   رياضيات املادة:  الثالث املتوسط الصف:

 م

 الفصل الدراس ي الثالث  الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول 

 الدرس الوحدة

عدد 
 الحصص

 الدرس الوحدة

عدد 
 الحصص

 الدرس الوحدة

عدد 
 الحصص

1 

 (:1)الفصل 
املعادالت 
 الخطية  

 

 التهيئة  

1 

 (:1)الفصل 
أنظمة  

املعادالت 
 الخطية 

 

 التهيئة 

1 

 :(1الفصل )
الدوال  

 التربيعية  

 التهيئة  

1 

2 

املعادالت 
 الخطية  

 املعادالت-1

2 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

حل نظام من معادلتين  -1
ا   + معملخطيتين بيانيًّ

الحاسبة البيانية: حل نظام 
 من معادلتين خطيتين

4 

الدوال  
 التربيعية  

ا -1   + تمثيل الدوال التربيعية بيانيًّ
معمل الجبر: معدل التغير في الدالة 

 التربيعية  

4 

3 
املعادالت 
 الخطية  

 املعادالتحل  معمل الجبر: 
حل املعادالت ذات الخطوة -2 

 الواحدة 

3 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

حل نظام من معادلتين  -2 
 3 خطيتين بالتعويض 

الدوال  
 التربيعية  

ا - 2  حل املعادالت التربيعية بيانيًّ

3 

4 
املعادالت 
 الخطية  

معمل الجبر: حل املعادالت  
حل املعادالت  -3املتعددة الخطوات

 املتعددة الخطوات

3 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

حل نظام من معادلتين - 3
خطيتين بالحذف باستعمال 

 الجمع أو الطرح

3 

الدوال  
 التربيعية  

 اختبار منتصف الفصل

1 

ي المناهج الدراسية وفق نظام الثالثة فصول 
 إعادة توزي    ع الوحدات الدراسية ف 
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5 
املعادالت 
 الخطية  

 اختبار منتصف الفصل 

1 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

 اختبار منتصف الفصل

1 

الدوال  
 التربيعية  

حل املعادالت التربيعية بإكمال  -3
 3 املربع 

6 
املعادالت 
 الخطية  

حل املعادالت التي تحتوي متغيًرا -4
 2 في طرفيها 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

حل نظام من معادلتين -4
باستعمال خطيتين بالحذف  
 الضرب

2 

الدوال  
 التربيعية  

حل املعادالت التربيعية باستعمال  -4
 3 القانون العام

7 
املعادالت 
 الخطية  

حل املعادالت التي تتضمن  -5
 2 القيمة املطلقة

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

تطبيقات على النظام املكون  -5
 3   من معادلتين خطيتين 

الدوال  
 التربيعية  

 اختبار تراكمي+ الفصلاختبار 

1 

8 
املعادالت 
 الخطية  

 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل

1 

أنظمة  
املعادالت 

 الخطية 

اختبار  + اختبار الفصل
 16 4 املجموع  1 تراكمي

 18 5 املجموع  15 5 املجموع  9

 :(2)الفصل 
املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 التهيئة  

1 

10 

 :(2الفصل )
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

 لتهيئة  ا

1 
 :(2الفصل )

 كثيرات الحدود 

 

 لتهيئة ا

1 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

معمل  + تبسيط العبارات الجذرية-1
 األسس النسبية البيانية: الحاسبة 

3 

11 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

 العالقات -1

1 

 ضرب وحيدات الحد  -1 كثيرات الحدود 

2 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 العمليات على العبارات الجذرية -2

3 
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12 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

 الدوال -2

2 

 قسمة وحيدات الحد  -2 كثيرات الحدود 

2 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 املعادالت الجذرية -3

3 

13 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

ا تمثيل املعادالت الخطية -3  بيانيًّ
2 

 كثيرات الحدود  -3 كثيرات الحدود 

2 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 نظرية فيثاغورس-4

2 

14 
العالقات  
والدوال  
 الخطية 

 اختبار منتصف الفصل 
1 

15 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

ا-4  حل املعادالت الخطية بيانيًّ

2 
معمل الجبر: جمع كثيرات    كثيرات الحدود 

جمع 4 +الحدود وطرحها 
 كثيرات الحدود وطرحها 

3 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 اختبار منتصف الفصل

1 

16 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

 2 معدل التغير وامليل-5

 اختبار منتصف الفصل كثيرات الحدود 

1 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 نقطتيناملسافة بين -5

3 

17 
العالقات  
والدوال  
 الخطية  

املتتابعات الحسابية كدوال -6
 خطية

2 
ضرب وحيدة حد في كثيرة -5 كثيرات الحدود 

 2 حدود 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 املثلثات املتشابهة -6

2 

18 
العالقات  
والدوال  
 الخطية 

 1 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل

معمل الجبر: ضرب كثيرات    كثيرات الحدود 
ضرب كثيرات  -6+ الحدود 

 الحدود 
3 

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

معمل الجبر: استقصاء النسب 
 + املثلثية

 لنسب املثلثيةا-7
3 

 14 6 املجموع  19
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20 
 :(3الفصل )

الدوال  
 الخطية 

 1 التهيئة  

21 
الدوال  
 الخطية  

تمثيل املعادالت املكتوبة بصيغة  -1
ا   2 امليل واملقطع بيانيًّ

حاالت خاصة من ضرب -7 كثيرات الحدود 
 2 كثيرات الحدود  

املعادالت 
الجذرية  
 واملثلثات

 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل

1 

22 
الدوال  
 الخطية  

كتابة املعادالت بصيغة امليل  -2
 واملقطع 

2 
 كثيرات الحدود 

 

اختبار  + الفصلاختبار 
 تراكمي

 املجموع  1

 
 
7 

22 

23 
الدوال  
 الخطية  

 اختبار منتصف الفصل
1 

24 

الدوال  
 الخطية  

كتابة املعادالت بصيغة امليل  -3
 ونقطة

 19 7 املجموع  2

 :(3)الفصل 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 

 التهيئة  

1 

25 

الدوال  
 الخطية  

املستقيمات املتوازية  -4
 واملستقيمات املتعامدة

2 

 :(3الفصل )
التحليل  

واملعادالت  
 التربيعية  
 

 التهيئة  

1 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 تصميم دراسة مسحية -1

2 
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26 
الدوال  
 1 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل الخطية  

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

 تحليل وحيدات الحد  -1

2 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 الدراسة املسحية ليل نتائج تح-2 

3 

 11 4 املجموع 27

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

 استعمال خاصية التوزيع-2

2 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 إحصائيات العينة ومعالم املجتمع - 3

3 

28 
 :(4الفصل )

املتباينات  
 الخطية  

 التهيئة 

1 

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

معمل الجبر: تحليل ثالثية  
املعادالت التربيعية:  3+الحدود
 0+ ب س + جـ =  2س

4 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 اختبار منتصف الفصل

1 

29 
املتباينات  
 الخطية  

 حل املتباينات بالجمع أو بالطرح -1

2 

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

 اختبار منتصف الفصل

1 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 التباديل والتوافيق-4

3 

30 

املتباينات  
 الخطية  

حل -2معمل الجبر: حل املتباينات 
 املتباينات بالضرب أو بالقسمة 

3 

التحليل  
واملعادالت  

 التربيعية  
 

+   2املعادالت التربيعية: أ س-4
 0ب س + جـ = 

3 

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 

 احتماالت الحوادث املركبة -5

3 

31 
املتباينات  
 الخطية  

 حل املتباينات املتعددة الخطوات 3

2 

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

املعادالت التربيعية: الفرق  -5
 2 بين مربعين

اإلحصاء 
 واالحتمال 

 

 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل

1 

32 
املتباينات  
 الخطية  

 اختبار منتصف الفصل 

1 

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

املعادالت التربيعية:  -6
 17 5 املجموع 2 املربعات الكاملة 
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33 
املتباينات  
 الخطية  

  معمل الجبر: قراءة العبارات املركبة
 3 حل املتباينات املركبة -4

التحليل  
واملعادالت  
 التربيعية  

اختبار  + اختبار الفصل
    1 تراكمي

34 
املتباينات  
 الخطية  

حل املتباينات التي تتضمن  -5
 القيمة املطلقة

    18 6 املجموع 2

35 
املتباينات  
 الخطية  

 اختبار تراكمي+ اختبار الفصل

1       

       15 5 املجموع  36

 55 16 املجموع  55 18 املجموع  55 20 املجموع  النهائي 

 


