
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

12/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث اضغط هنا *

* 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                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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األسبوع (٦)األسبوع (٥)األسبوع (٤)األسبوع (٣)األسبوع (٢)األسبوع (١)

 ٢/١٧ - ٢/٢١ ٢/١٠ - ٢/١٤ ٢/٣ - ٢/٧ ١/٢٥ - ١/٢٩ ١/١٨ - ١/٢٢ ١/١١ - ١/١٥
 الفصل األول  -التهيئة

 -خصائص األعداد

 الحقيقية

-العالقات والدوال 

-توسع

-دوال خاصة 

-اختبار منتصف الفصل 

-تمثيل المتباينات الخطية 

ومتباينات القيمة المطلقة 

بيانيًا 

-تابع تمثيل المتباينات 

الخطية ومتباينات القيمة 

المطلقة بيانيًا-حل أنظمة 

المتباينات الخطية بيانيًا 

-توسع

-البرمجة الخطية والحل 

األمثل  

-دليل الدراسة والمراجعة 

-اختبار الفصل 

(إجازة اليوم الوطني)

- الفصل الثاني -التهيئة 

 -مقدمة في المصفوفات

 -توسع

 -العمليات على المصفوفات

 -ضرب المصفوفات

-اختبار منتصف الفصل 

-المحددات وقاعدة كرامر 

-النظير الضربي للمصفوفة 

وأنظمة المعادالت الخطية 

-توسع

األسبوع (١٢)األسبوع (١١)األسبوع (١٠)األسبوع (٩)األسبوع (٨)األسبوع (٧)

 ٣/٢٩ - ٤/٤ ٣/٢٢ - ٣/٢٦ ٣/١٥ - ٣/١٩ ٣/٨ - ٣/١٢ ٣/١ - ٣/٥ ٢/٢٤ - ٢/٢٨
-دليل الدراسة والمراجعة 

-اختبار الفصل 

الفصل الثالث -التهيئة 

-األعداد المركبة 

-القانون العام والمميز

-تابع القانون العام والمميز 

-توسع 

-العمليات على كثيرات 

الحدود 

-قسمة كثيرات الحدود

-تابع قسمة كثيرات 

الحدود -اختبار منتصف 

الفصل -دوال كثيرات 

الحدود -حل معادالت 

كثيرات الحدود

-تابع حل معادالت كثيرات 

الحدود 

-توسع 

-نظريتا الباقي والعوامل

-الجذور واألصفار 

-دليل الدراسة والمراجعة 

-اختبار الفصل 

الفصل الرابع -التهيئة 

-العمليات على الدوال 

-تابع العمليات على الدوال 

-العالقات والدوال 

العكسية -توسع 

-دوال ومتباينات الجذر 

التربيعي 

األسبوع (١٨)األسبوع (١٧)األسبوع (١٦)األسبوع (١٥)األسبوع (١٤)األسبوع (١٣)

 ٥/١٢ - ٥/١٦ ٥/٥ - ٥/٩ ٤/٢٨ - ٥/٢ ٤/٢١ - ٤/٢٥ ٤/١٤ - ٤/١٨ ٤/٧ - ٤/١١

-الجذر النوني 

-توسع 

-اختبار منتصف الفصل 

-العمليات على العبارات 

الجذرية  

-األسس النسبية

-حل المعادالت والمتباينات 

الجذرية 

-توسع 

-دليل الدراسة والمراجعة 

-اختبار الفصل 

اختبارات الفصل الدراسي األولمراجعة

توزيع مقرر رياضيات ٣ للصف : الثاني ثانوي  

الفصل الدراسي : األول للعام الدراسي : ١٤٤٢هـ

mathtmeملتقى معلمي ومعلمات الرياضيات 
ندى الناصر��
nada_mn_             


