


توزيع مقرر مادة   ( رياضيات  ) الصف الثالث متوسط ( عام /تحفيظ )  الفصل الدراسي ( الثاني ) للعام الدراسي 1443هـ  

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف ١إجازة يوم االحد ١15/5حل نظام معادلتين خطيتين بالتعويض١التهيئة ( الفصل الخامس )١
بالضرب

حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف ٢حل نظام معادلتين خطيتين بالتعويض٢حل نظام معادلتين خطيتين بيانيا٢
تطبيقات على النظام المكون من معادلتين ٢بالجمع او الطرح

خطيتين

تطبيقات على النظام المكون من معادلتين ٣اختبار منتصف الفصل٢حل نظام معادلتين خطيتين بالتعويض٣حل نظام معادلتين خطيتين بيانيا٣
خطيتين

حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف  ٤حل نظام معادلتين خطيتين بيانيا٤
حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف ٤بالجمع أو الطرح

اختبار الفصل+ االختبار التراكمي٤بالضرب

معمل الحاسبة البيانية : حل نظام من ٥
حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف  ٥معادلتين خطيتين

حل نظام معادلتين خطيتين بالحذف ٥بالجمع أو الطرح
التهيئة (الفصل السادس)٥بالضرب

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

التهيئة (الفصل السابع)١معمل الجبر: ضرب كثيرات الحدود١معمل الجبر : جمع كثيرات الحدود وطرحها١ضرب وحيدات الحد١

تحليل وحيدات الحد٢ضرب كثيرات الحدود٢جمع كثيرات الحدود وطرحها٢ضرب وحيدات الحد٢

تحليل وحيدات الحد٣ضرب كثيرات الحدود٣جمع كثيرات الحدود وطرحها٣قسمة وحيدات الحد٣

إجازة يوم االربعاء  ٤1/7حاالت خاصة من ضرب كثيرات الحدود٤اختبار منتصف الفصل٤قسمة وحيدات الحد٤

إجازة يوم الخميس  2 / ٥7اختبار الفصل+ االختبار التراكمي٥ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود٥كثيرات الحدود٥

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١المعادالت التربيعية :ا لمربعات الكاملة١اختبار منتصف الفصل١استعمال خاصية التوزيع١

اختبارات الفصل  
الدراسي الثاني

٢المعادالت التربيعية :ا لمربعات الكاملة٢المعادالت التربيعية أس2 + ب س +جـ = ٢0استعمال خاصية التوزيع٢

٣اختبار الفصل+ االختبار التراكمي٣المعادالت التربيعية أس2 + ب س +جـ = ٣0معمل الجبر: تحليل ثالثية الحدود٣

٤إجازة يوم االربعاء 22 /  ٤7المعادالت التربيعية :ا لفرق بين مربعين٤المعادالت التربيعية  س2 + ب س +جـ = ٤0

٥إجازة يوم الخميس 23  /  ٥7المعادالت التربيعية :ا لفرق بين مربعين٥المعادالت التربيعية س2 + ب س +جـ = ٥0

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ


