
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (  هــ  1441ي  ) ـام الدراسـالع  - (  نـظـام الـمقــررات 6ريـاضـيــات 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) 

 . المتجهات( 1التهيئة

 مقدمة في المتجهاتــ 
المتجهات في المستوى ـ ـ

 اإلحداثي

 الداخليالضرب ــ 
المتجهات في الفضاء ــ 

 الثالثي األبعاد

الضرب الداخلي والضرب ــ 
 اإلتجاهي للمتجهات في الفضاء

 الفصل مراجعة واختبار ــ 

( اإلحداثيات القطبية 2التهيئة
 المركبة واألعداد

 اإلحداثيات القطبيةــ 

الصور القطبية والصور 
  الديكارتية للمعادالت

 األعداد المركبة ونظرية ديموافرــ 
 

 ختبار ومراجعة الفصلا

 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) 

 حتمال واإلحصاء( اإل3ةالتهيئ

والمسحية الدراسات التجريبية ــ 
 والقائمة على المالحظات

 معمل الحاسبة البيانية..ــ 

 التحليل اإلحصائيــ 
 

 االحتمال المشروطــ 

 اإلحتمال والتوزيعات اإلحتماليةــ 

 التوزيع الطبيعيــ 
 معمل الجبرــ 

 التوزيعات ذات الحدينــ 
 

 اختبار ومراجعة الفصل

 النهايات واإلشتقاق (4التهيئة
 

 ت بيانيايانهاالتقدير اــ 

 النهايات جبريا حسابـ ـ
 

 ل الحاسبة البيانيةمعم

 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) 

 المماس والسرعة المتجهةــ 
 المشتقاتــ 

 تحت المنحنى والتكاملة المساحــ
النظرية األساسية في التفاضل ــ 

 والتكامل
 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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