
 

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 المستوى الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/12                   

* 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                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية       
 وزارة التعليم            
            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (   هــ  1441ي  )  ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 3الـرياضـيـات  )ادة ـتوزيع م  

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 (  11/2ــــ   7/2)  (   4/2ـــــ   30/1)  (   27/1  ـــــ  23/1)  (   20/1ـــــ    16/1)  (   13/1ـــــ    9/1)  (   6/1ـــــ    2/1) 

 الدوال والمتباينات :1التهيئة
 خصائص االعداد الحقيقية

 العالقات و الدوال

  الجبر معمل
 الدوال المتصلة والدوال المنفصلة 

 دوال خاصه
 تمثيل المتباينات الخطية

 طلقة بيانياموالقيمة ال

  تمثيل المتباينات الخطية تابع..
 طلقة بيانيا مة اللقيموا

 بيانيا حل انظمة المتباينات الخطية
 معمل الحاسبة البيانية 

 البرمجة الخطية والحل األمثل 
 المصفوفات :2التهيئة

 مقدمة في المصفوفات

 معمل الجداول االلكترونية
 العمليات على المصفوفات

 ضرب الصفوفات

 المحددات وقاعدة كرامر
 ةالنظير الضربي للمصفوف 

  لبيانيةبة ا لحاس معمل ا 
 الموسعة والمصفوفات

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 (  24/3ـــــ  20/3) (   17/3ـــــ  13/3)  (  10/3ـــــ  6/3) (   3/3ــــ   28/2)   (   25/2ـــــ  21/2)  (   18/2ـــــ   14/2) 

 صل ومراجعة الف تبار اخ
 كثيرات الحدود ودوالها :3التهيئة

 االعداد المركبة 
 القانون العام و المميز

 القانون العام و المميزتابع: 
 معمل الجبر

 مجموع الجذرين وحاصل ضربهما
 العمليات على كثيرات الحدود

 العمليات على كثيرات الحدود  تابع
 قسمة كثيرات الحدود
 دوال كثيرات الحدود

 كثيرات الحدود دالتمعا حل
 

 حل متباينات كثيرات الحدود :معمل
 نظريتا الباقي و العوامل

 نظريتا الباقي و العوامل
 

 الجذور واألصفار

 اختبار الفصل ومراجعة 
العالقات والدوال  :4التهيئة

 العكسية والجذرية
 العمليات على الدوال

 العالقات والدوال العكسية

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 (  7/5ـــــ  3/5) (  29/4ـــــ  25/4) (  22/4ـــــ  18/4) (  15/4ـــــ  11/4) (  8/4ـــــ  4/4) (   1/4ـــــ  27/3) 

 الدالة العكسية  معمل:
 ي دوال ومتباينات الجذر التربيع
 دوال ومتباينات الجذر النوني 

 معمل:تمثيل دالة الجذر النوني بيانيا
 العمليات على العبارات الجذرية 

 األسس النسبية 

حل المعادالت والمتباينات  
 الجذرية 

حل المعادالت والمتباينات  معمل: 
 الجذرية 

 اختبار الفصل ومراجعة 

   ول ختبارات الفصل الدراسي االا 

 المشرف التربوي: المدرسة :  مدير  معلم المادة :  

 


