
    

 

  

  هـ 1443للعام -الثالثالفصل الدراسي - (عام ) متوسط الثاني مقرر رياضيات  للصف  توزيع خطة                  

 

 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 التهيئةالفصل السادس : 

   األشكال الثالثية األبعاد 
3 

 1 سطح المنشور واألسطوانةمساحة  1 اختبار منتصف الفصل

 1 مساحات األشكال غير المنتظمة معمل القياس:  استكشاف

 حجم الهرم والمخروط
3 

 1 مخطط المخروط:  معمل القياس توسع

 2 مساحة سطح الهرم 2 مساحات األشكال المركبة

 3 حجم المنشور واألسطوانة
اتيجية حل المسألة  2 حل مسألة أبسط : اسير

 1 اختبار الفصل 1 مساحة سطح األسطوانة : معمل القياس استكشاف

 1 (6)اختبار تراكم   1 مساحة سطح المنشور واألسطوانة

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

 1  التهيئةالفصل السابع : 
 2 كتابة معادالت ذات خطوتير  

  طرفيها : معمل الجي   استكشاف
ات ف  اتيجية حل المسألة 1 معادالت تتضمن متغير  1 )التخمير  والتحقق( : اسير

ية  2 تبسيط العبارات الجي 
  
ات ف   3 طرفيهاحل معادالت تتضمن متغير

 3 المتباينات

 إجازة عيد الفطر المبارك
 1 اختبار منتصف الفصل 3 حل معادالت ذات خطوتير  

 2 حل المتباينات
اتيجية حل المسألة   1 )التخمير  والتحقق(: اسير

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 : العالقات والدوالمعمل الجي   توسع  1  التهيئةالفصل الثامن :  1 حل المتباينات
 2 ميل المستقيم

 1 اختبار الفصل

 1 التغير الطردي 1 (7)اختبار تراكم   3 الخطيةتمثيل الدوال  3 المتتابعات

 الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء
 1 اختبار منتصف الفصل 2 الدوال

 1 ميل المستقيم

 عدد ثالث عشراألسبوع ال
 الحصص

ابع عشراألسبوع ال  ر

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

 1 التغير الطردي
 االختبارات النهائية 

 لثللفصل الدراسي الثا
 هـ1443لعام  

 

اتيجية حل المسألة    التوقيع  مدير المدرسة 3 )إنشاء نموذج(: اسير

 1 اختبار الفصل
بوي ف الير   التوقيع  المشر

 1 (8)اختبار تراكم  

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

 التربوي  اإلشرافإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم الرياضيات

 

 


