
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441ي  ) ـام الدراسـالع  - رراتــمقـام الـظـن (  4ات ـيـرياضـال )ادة ـمتوزيع   

 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) 

 العالقات والدوال النسبية 1 التهيئة

 ضرب العبارات النسبية وقسمتها

 مع العبارات النسبية وطرحهاج

 تمثيل دوال المقلوب بيانيا

 تمثيل الدوال النسبية بيانيا
 عمل الحاسبةم

 دوال التغير 
 حل المعادالت والمتباينات النسبية

 معمل الحاسبة البيانية

 مراجعة الفصلاختبار و
المتتابعات  2 التهيئة

 والمتسلسالت

 المتتابعات بوصفها دوال

المتتابعات والمتسلسالت 
  الحسابية

المتتابعات والمتسلسالت 
  الهندسية

  معمل الحاسبة
 نظرية ذات الحدين

 معمل الجبر

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع سابعال 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) 

البرهان باستعمال مبدأ اإلستقراء 
  الرياضي

 الفصل ومراجعةاختبار 
 اإلحتماالت:  3التهيئة 

  تمثيل فضاء العينة
حتمال باستعمال التباديل اال

 والتوافيق

  االحتمال الهندسي
 احتماالت الحوادث المستقلة

  والحوادث غير المستقلة

 احتماالت الحوادث المتنافية
 اختبار ومراجعة الفصل

 : حساب المثلثات 4التهيئة

  لتترونيةمعمل الجداول اإل
في المثلثات الدوال المثلثية 

  القائمة الزاوية

  الزوايا وقياساتها
 الدوال المثلثية للزوايا

  قانون الجيوب

 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) 

: مساحة متوازي معمل الهندسة
  األضالع

 الدوال الدائرية

 بيانياالمثلثية تمثيل الدال 
 الدوال المثلثية العتسية

 

  ولختبارات الفصل الدراسي االا  ومراجعة اختبار 

 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 

 المرفق معهحسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد 

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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