
 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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 املتوسـط اثلث الصــف :                 بسم هللا الرمحن الرحيم  ودية                                   املمـلكة العـربـية السعـ         
 املـــادة : رايضيــــات                           وزارة التـربية والتعـليم               

   ونصف انالزمـــن : ساعت                                                          ةعليم للبنني ابملنطقة الشرقياإلدارة العامة للرتبية والت  
 هـ 143/     /    التــاريخ :                                                          مكتب الرتبية      

           

 جدول املواصفات
 الموضوع

عدد 

 حصصال

الوزن 

 النسبي

عدد 

 الفقرات
 الدرجة

 

 

 الفصل االول

المعادالت 

 الخطية

16 21.33% 8 7 

 
عدد  نوع السؤال

 الفقرات

 الدرجة

اختبار من 

 متعدد
1 1 

 1 2 اكمال الفراغ
 2 2 صح وخطاء

 2 2 مزاوجة
 1 1 مقالي

  7 8 المجموع

 الفصل الثاني

 الدوال الخطية
15 20% 4 5.5 

عدد  نوع السؤال

 الفقرات

 الدرجة

اختبار من 

 متعدد
1 1 

 0.5 1 اكمال الفراغ
 0 0 صح وخطاء

 1 1 مزاوجة
 3 2 مقالي

  5.5 5 المجموع

 الفصل الثالث

تحليل الدوال 

 الخطية

13 17.34% 6 4.5 

عدد  نوع السؤال

 الفقرات

 الدرجة

اختبار من 

 متعدد
4 4 

 0.5 1 اكمال الفراغ
 0 0 صح وخطاء

 0 0 مزاوجة
 0 0 مقالي

  4.5 5 المجموع
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 الموضوع
عدد 

 الحصص

الوزن 

 النسبي

عدد 

 الفقرات
 الدرجة

 

 

 الفصل الرابع

 المتباينة الخطية
15 20% 7 7 

عدد  نوع السؤال

 الفقرات

 الدرجة

اختبار من 

 متعدد
3 3 

 0 0 اكمال الفراغ
 0 0 صح وخطاء

 1 1 مزاوجة
 3 3 مقالي

  7 7 المجموع

 لفصل الخامسا

انظمة 

المعادالت 

 الخطية

16 21.33% 5 6 

 
 الدرجة عدد الفقرات نوع السؤال
اختبار من 

 متعدد
1 1 

 0 0 اكمال الفراغ
 3 3 صح وخطاء

 0 0 مزاوجة
 2 1 مقالي

  6 5 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

مدرس المادة /                                                   مدير 
 المدرسة/
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