


 اململكة العربية السعودية           
 وزارة التعليم                 

                                                                                                  اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية
 الشؤون التعليمية / إدارة اإلشراف الرتبوي  

 قسم الرايضيات             

 

 

 هـ 1443الدراسي متوسط( الفصل الدراسي األول للعام  اثلثتوزيع مقرر مادة الرايضيات صف )
 25/1 – 1 /21األسبوع األول    

 

 2/2– 28/1األسبوع الثاين    

 

 9/2– 5/2األسبوع الثالث     

 ( 3حل املعادالت اليت تتضمن القيمة املطلقة ) املعادالت املتعددة اخلطوات معمل اجلرب: حل  املعادالت اخلطية )التهئية(
 ( 1االختبار الدوري األول ) (2حل املعادالت ذات اخلطوات املتعددة ) (2املعادالت )

 العالقات والدوال اخلطية )التهيئة( (1اختبار منتصف الفصل ) معمل اجلرب: حل املعادالت 
   (2متغريا  يف طرفيها )حل املعادالت اليت حتوي   ( 3املعادالت ذات اخلطوة الواحدة )حل 

 
 

 16/2– 12/2األسبوع الرابع    

 

 23/2 – 19/2األسبوع اخلامس     

 

 1/3 – 26/2األسبوع السادس     
 ( 3حل املعادالت اخلطية بيانيا  ) ( 2الدوال ) (2العالقات )
 (2مليل )معدل التغري وا (2متثيل املعادالت اخلطية بيانيا  ) (1الدوال )
  (1اختبار منتصف الفصل ) 

     اخلميس(  –إجازة اليوم الوطين )األربعاء 

     

 

 8/3– 3/ 4       األسبوع السابع

 

 15/3 – 11/3    األسبوع الثامن  

 

 22/3 – 18/3    األسبوع التاسع
 (1امليل ونقطة ) ةاتبع كتابة املعادالت بصيغ االثنني(  –إجازة أسبوع مطولة )األحد  ( 2احلسابية كدوال خطية )املتتابعات 

 املستقيمات املتوازية   ( 2كتابة املعادالت بصيغة امليل واملقطع ) (1االختبار الدوري الثاين )
 (2واملستقيمات املتعامدة ) (1اختبار منتصف الفصل ) ( التهيئةالدوال اخلطية )
 (1االختبار الدوري الثالث )  (1كتابة املعادالت بصيغة امليل ونقطة )  ( 2امليل واملقطع بيانيا  )متثيل املعادالت املكتوبة بصيغة 

 
 

 29/3 – 3/ 25       األسبوع العاشر

 

 6/4 –  2/4   األسبوع احلادي عشر

 

 13/4 – 9/4  األسبوع الثاين عشر
 ( 2حل املتباينات املركبة )اتبع  (2ابلضرب أو القسمة ) تحل املتباينا  املتباينات اخلطية )التهيئة(  

 ( 2اليت تتضمن القيمة املطلقة ) تحل املتباينا (2حل املتباينات املتعددة اخلطوات ) (3حل املتباينات ابجلمع أو الطرح )
 (  1االختبار الدوري الرابع ) (1حل املتباينات املركبة ) معمل اجلرب: حل املتباينات  

     إجازة أسبوع مطولة )اخلميس( 

 
 

 20/4 – 16/4      األسبوع الثالث عشر
 الفصل الدراسي األول  اتاختبار 

 
 
 

 مشرف املادة:  مدير املدرسة:  معلم املادة: 
 التوقيع:  التوقيع:  التوقيع: 

• 
• 
• 
• 
• 


