


  
  

 

 التعليمية الشؤون
 إدارة اإلشراف الرتبوي

 الرايضياتقسم 
 

                                                         ململكة العربية السعوديةا

                                                                          وزارة التعليم
 بيشة مبحافظة إدارة التعليم

 

 هـ1443الدراسي للعام ثالث ثانوي للصف ال(  5) رياضيات  زيع مقررتو
 األسبوع األول

21/ 1 – 25/1 
 الثاني األسبوع

28/1 – 2/2 
 األسبوع الثالث

5/2 – 9/2 
 األسبوع الرابع

12/2 – 16/2 

 ) حتليل الدوال ( 1يئة الفصلهت
 الدوال

 

 حتليل التمثيالت البيانية للدوال والعالقات
 التصال والنهاايتا

 القيم القصوى ومتوسط معدل التغري

 الدوال الرئيسة ) األم ( والتحويالت اهلندسية
 لى الدوال وتركيب دالتنيالعمليات ع

 العالقات والدوال العكسية -
 اختبار الفصل -

) العالقات والدوال األسية  2هتيئة الفصل -
 واللوغاريتمية (

 الدوال األسية -
 اخلميس( –جازة اليوم الوطين )األربعاء إ

 األسبوع الخامس
19/2 – 23/2 

 األسبوع السادس
26/2 – 1/3 

 األسبوع السابع
4/ 3 – 8/3 

 سبوع الثامناأل
11/3 – 15/3 

استكشاف ) معمل احلاسبة البيانية: 
 حل املعادالت واملتباينات األسية (
 حل املعادالت واملتباينات األسية

 اللوغاريتمات والدوال اللوغاريتمية
 خصائص اللوغاريتمات

 اتبع خصائص اللوغاريتمات
 حل املعادالت واملتباينات اللوغاريتمية

 شريةاللوغاريتمات الع

 اتبع اللوغاريتمات العشرية
 توسع ) معمل احلاسبة البيانية: حل املعادالت واملتباينات اللوغاريتمية (

 اختبار الفصل
 ) املتطابقات واملعادالت املثلثية ( 3هتيئة الفصل

 املتطابقات املثلثية
 إثبات صحة املتطابقات املثلثية

 (االثنني – األحد) مطولة أسبوعهناية  إجازة

 املتطابقات املثلثية جملموع زاويتني والفرق بينهما
 املتطابقات املثلثية لضعف الزاوية ونصفها

 األسبوع التاسع
18/3 – 22/3 

 األسبوع العاشر
25/ 3 – 29/3 

 األسبوع الحادي عشر
2/4 – 6/4 

 األسبوع الثاني عشر
9/4 – 13/4 

اتبع املتطابقات املثلثية لضعف الزاوية 
 ونصفها

 ملعادالت املثلثيةحل ا
 اختبار الفصل

 ) القطوع املخروطية ( 4هتيئة الفصل
 القطوع املكافئة 

 القطوع الناقصة والدوائر 

 القطوع الزائدة
 حتديد أنواع القطوع املخروطية

 توسع ) معمل احلاسبة البيانية: أنظمة املعادالت واملتباينات غري اخلطية (
 اختبار الفصل

 مراجعة

 أسبوع مطولة )اخلميس( هناية إجازة

 األسبوع الثالث عشر
16/4 – 20/4   وفق ما تراه مناسبًاواالختبارات ( للتهيئة ) تخصص المعلمة حصة أو جزء من حصة.. 

 اختبار الفصل الدراسي األول ..تفعل دروس توسع كبحوث ومهمات للطالبات 

 التوقيع                   مشرفة المادة:                             التوقيع:                                                           معلمة المادة:                                          

 الختم:                                                             التوقيع:                  ة:                                                       مديرة المدرس

 


