
 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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 بوع األول األس
 هـ   1441/  1/  2
 هـ    1441/   1/  6إلى 

 األسبوع الثاني
 هـ   1441/  1/  9
 هـ  1441/  1/  13إلى 

 األسبوع الثالث
 هـ   1441/   1/   16
 هـ  1441/  1/  20إلى 

 األسبوع الرابع 
 هـ   1441/   1/   23
 هـ  1441/  1/  27إلى 

 األسبوع الخامس
 هـ   1441/   1/   30
 هـ   1441/   2/  4إلى 

 األسبوع السادس
 هـ   1441/  2/  7
 هـ  1441/  2/  11إلى 

 المعادالت 

 

حل المعادالت ذات الخطوة  

 الواحدة 

 حل المعادالت المتعددة  الخطوات 

حل المعادالت التي تحتوي متغيرا في 

 طرفيها 

حل المعادالت التي تتضمن القيمة  

 المطلقة 

 

 الدوال   –العالقات 

 

 المعادالت الخطية بيانيا تمثيل 

 حل المعادالت الخطية بيانيا 

 

 معدل التغير والميل 

المتتابعات ع الحسابية كدوال  

 خطية

 األسبوع السابع
 هـ   1441/   2/   14
 هـ  1441/  2/  18إلى 

 األسبوع الثامن
 هـ   1441/   2/   21
 هـ  1441/  2/  25إلى 

 األسبوع التاسع
 هـ   1441/   2/   28
 هـ   1441/   3/  3إلى 

 األسبوع العاشر
 هـ   1441/  3/  6
 هـ  1441/  3/  10إلى 

 األسبوع الحادي عشر
 هـ   1441/   3/   13
 هـ  1441/  3/  17إلى 

 األسبوع الثاني عشر
 هـ   1441/   3/   20
 هـ  1441/  3/  24إلى 

تمثيل المعادالت المكتوبة بصيغة  

 الميل والمقطع بيانيا 
المعادالت بصيغة الميل  كتابة 

 والمقطع 
المستقيمات المتوازية والمستقيمات 

 المتعامدة 
 حل المتباينات بالجمع أو الطرح 

 حل المتباينات بالضرب أو القسمة 

حل المتباينات المتعددة  

 الخطوات 

 حل المتباينات المركبة 

حل المتباينات التي تتضمن  

 القيمة  المطلقة 

حل نظام منة معادلتين  

 خطيتبين بالتعويض 

 األسبوع الثالث عشر
 هـ   1441/   3/   27
 هـ   1441/   4/  1إلى 

 األسبوع الرابع عشر 
 هـ   1441/  4/  4
 هـ   1441/   4/  8إلى 

 األسبوع الخامس عشر
 هـ   1441/   4/   11
 هـ   1441/  4/  15إلى 

 األسبوع السادس عشر 
 هـ   1441/   4/   18
 هـ   1441/  4/  22إلى 

 عشر  سابعاألسبوع ال
 هـ   1441/   4/   25
 هـ   1441/  4/  29إلى 

 بداية إجازة نهاية العام
  

 هـ   1441/  5/  7
 

 هـ  1441/  5/  24إلى 
حل نظام من معادلتين بالحذف  

 باستعمال الجمع أو الطرح 

 

 

حل نظام من معادلتين بالحذف  

 باستعمال الضرب 

 

تطبيقات على النظام المكون من  

 معادلتين 

 اإلنسحاب  

 

 اختبارات الفصل الدراسي األول

 قائدة المدرسة  المشرفة التربوية معلمة المادة 
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