
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441ي  ) ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 2الـرياضـيـات  )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) 

 األشكال الرباعية 1 التهيئة

 زوايا المضلع 

 معمل الجداول اإللكترونية

 متوازي األضالع
 تمييز متوازي األضالع

 المستطيل
 المعين والمربع

 شبه المنحرف 
 وشكل الطائرة الورقية

 التشابه: 2التهيئة
 المضلعات المتشابهة

 

 المثلثات المتشابهة
و األجزاء  المستقيمات المتوازية
 المتناسبة

  

 عناصر المثلثات المتشابهة
 معمل الهندسة ) الكسريات (

 اختبار ومراجعة الفصل

 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) 

: التحويالت الهندسية 3التهيئة

 االنعكاس والتماثل
 (االنسحاب  ) اإلزاحة  

معمل الهندسة ) الدوران ( 
 الدوران

 معمل الحاسبة البيانية 
 تركيب التحويالت الهندسية

 ) التبليط (معمل الهندسة 
 التماثل
 التمدد

 ومراجعة الفصلاختبار 
 : الدائرة4التهيئة

 الدائرة ومحيطها

 األقواسياس الزوايا وق
 األوتاراألقواس و

 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) 

 الزوايا المحيطية
 المماسات

قياسات والقاطع والمماس 
 الزوايا

 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة  

 معمل الحاسبة البيانية
 معادلة الدائرة

  ولختبارات الفصل الدراسي االا اختبار ومراجعة

 المشرف التربوي: :  مدير المدرسة معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 وهو توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 فقطوال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي 
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