


    

 

  

  هـ 1443للعام -الثالثالفصل الدراسي -األول ثانوي  للصف (  3 – 1)مقرر رياضيات   توزيع خطة                  

ز لمهارات التفكتر حسب التعميم الوزاري رقم ) ام بتخصيص حصة كل أسبوعير ز  ـه. 1443-7-13( بتاري    خ 4300759296 / 1*االلت 

 عدد  األول األسبوع 
 الحصص

 عدد  األسبوع الثاني
 الحصص

 عدد  األسبوع الثالث
 الحصص

ابع  عدد  األسبوع الر
ـــــ  17/8) الحصص ـــ 24/8) (21/8ـ ــ ـــ  2/9) (28/8ـ ـــ  9/9) (6/9ـــ  (13/9ـــ

 1 المثلثات المتشابهة 1 الفصل السادس : التهيئة
 2 عنارص المثلثات المتشابهة

 1 السابع : التهيئةالفصل 

 المضلعات المتشابهة 
3 

 1 اختبار منتصف الفصل

 االنعكاس
3 

 المستقيمات المتوازية واألجزاء المتناسبة
3 

 1 معمل الهندسة : الكرسيات

 1 اختبار الفصل

) 1 المثلثات المتشابهة اكمي  1 اإلزاحة )االنسحاب( 1 (6االختبار الت 

عدد  األسبوع الخامس
 الحصص

 عدد  األسبوع السادس
 الحصص

 عدد  األسبوع السابع
 الحصص

 عدد  األسبوع الثامن
ـــــ  16/9) الحصص ــــ  23/9) (20/9ـ ـــــ  7/10) (24/9ــ ـــ  14/10) (11/10ـ  (18/10ـــ

تركيب التحويالت  معمل الحاسبة البيانية:  1 اإلزاحة )االنسحاب(
 الهندسية

 1 التمدد 1 التحويالت الهندسيةتركيب  1

 1 اختبار الفصل 1 معمل الهندسة : التبليط 1 تركيب التحويالت الهندسية 1 معمل الهندسة : الدوران

) 2 التماثل إجازة عيد الفطر المبارك 2 الدوران اكمي  1 (7االختبار الت 

 1 الفصل الثامن : التهيئة

 1 الدائرة ومحيطها 1 التمدد 1 اختبار منتصف الفصل

عدد  األسبوع التاسع
 الحصص

 عدد  األسبوع العاشر
 الحصص

 عدد  األسبوع الحادي عشر
 الحصص

عدد  عشرالثاني األسبوع 
ـــ  21/10) الحصص ـــ  28/10) (23/10ـــ ـــــ  6/11) (3/11ـــ ـــــ  13/11) (10/11ـ  (15/11ـ

 1 الزوايا المحيطية 1 قياس الزوايا واألقواس 1 الدائرة ومحيطها
 2 القاطع والمماس وقياسات الزوايا

 2 األقواس واألوتار 2 قياس الزوايا واألقواس
 1 اختبار منتصف الفصل

 2 المماسات
ي الدائرة

 1 قطع مستقيمة خاصة فز

 الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء 2 الزوايا المحيطية الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء
 1 القاطع والمماس وقياسات الزوايا

 عدد ثالث عشراألسبوع ال
 الحصص

ابع عشراألسبوع ال  ر

ـــ  20/11)  التوقيع  معلم املادة  (1/12 – 27/11) (24/11ـــ

 االختبارات النهائية  1 معمل الحاسبة البيانية: معادلة الدائرة
 لثللفصل الدراسي الثا

 هـ1443لعام  
 

  التوقيع  مدير املدرسة 2 معادلة الدائرة 

  التوقيع  املشرف التربوي  1 اختبار الفصل
اكمي )  1 (8االختبار الت 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

 التربوي  اإلشرافإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم الرياضيات

 

 


