
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441ي  ) ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 5ريـاضـيــات الـ )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 تحليل( 1التهيئة

 الدوالــ 
 للدوال البيانية التمثيالت تحليلــ 

 والعالقات

تحليل التمثيالت البيانية  "تابع
 للدوال والعالقات

 
 االتصال والنهايات

القيم القصوى ومتوسط ــ 
 معدل التغير

 
الدوال الرئيسة )األم( ــ 

 يةوالتحويالت الهندس

تابع الدوال الرئيسة ) األم ( 
 والتحويالت الهندسية

 
العمليات على الدوال وتركيب 

 دالتين

 العالقات والدوال العكسيةــ 
 اختبار ومراجعة الفصلــ 

 
العالقات والدوال  (2التهيئة 

 اآلسية واللوغاريتيمة

  الدوال االسيةــ 
 ..معمل الحاسبةــ 

 حل المعادالت والمتباينات األسية    ــ 

 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) 

 غاريتمات والدوالوالل
  اللوغاريتمية

 
 خصائص اللوغاريتمات

حل المعادالت والمتباينات ــ 
  اللوغاريتمية

 اللوغاريتمات العشريةــ 
 معمل الحاسبة البيانيةــ 

 اختبار ومراجعة الفصلــ 
 (3تهيئة ــ 

 المتطابقات والمعادالت المثلثية

 المتطابقات المثلثيةــ 
إثبات صحة المتطابقات ــ 

 المثلثية

المتطابقات المثلثية لمجموع 
 زاويتين والفرق بينهما.

 
المثلثية لضعف المتطابقات 

 الزاوية ونصفها

 بة البيانية  معمل الحاســ 
 حل المعادالت المثلثيةــ 
 ختبار ومراجعة الفصلاــ 

  القطوع المخروطية (4التهيئة

 القطوع المكافئةــ 
 القطوع الناقصة والدوائرــ 

 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) 

 القطوع الزائدة
 تحديد أنواع القطوع المخروطية

 
 معمل الحاسبة البيانية

 ولختبارات الفصل الدراسي االا  مراجعــــــــــــــــة

 التربوي: المشرف 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 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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