
 

 األول  الفصل الدراسي  –    املتوسطة املرحلة         عام   األولصف  لل   ه ١٤٤٣   العام الدراسي      الرايضيات مادة     منهج توزيع  
 

9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 ) األعداد الصحيحة ( التهيئة  2الفصل 1  الجبر: املعادالت 1  استراتيجية حل املسألة   التخمين والتحقق 1  ) الجبر والدوال ( التهيئة  1صل الف 1 

 األعداد الصحيحة والقيمة املطلقة  2  الجبر: الخصائص  2  استراتيجية حل املسألة   التخمين والتحقق   2  الخطوات األربع لحل املسألة   2 

 األعداد الصحيحة والقيمة املطلقة  3  الجبر: الخصائص  3  الجبر: املتغيرات والعبارات الجبرية.  3  الخطوات األربع لحل املسألة  3 

 مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها    4  الجبر: املعادالت والدوال 4  الجبر: املتغيرات والعبارات الجبرية.  4  القوى واألسس  4 

 األربعاء  الجبر: املعادالت والدوال 5  اختبار منتصف الفصل   5  ترتيب العمليات 5 
 إجازة اليوم الوطني

 الخميس  اختبار الفصل + االختبار التراكمي  6  الجبر: املعادالت 6  ترتيب العمليات 6 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

بحث استراتيجية حل املسألة:  1  اختبار منتصف الفصل  1  مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها    1  ل  األحد  عن نمط  ا
 إجازة مطولة

بحث استراتيجية حل املسألة:  2  استكشاف: طرح األعداد الصحيحة    2  املستوى اإلحداثي    2  ل  االثنين   عن نمط  ا

 3 
 املستوى اإلحداثي   

 3     طرح األعداد الصحيحة  3 
بحث استراتيجية حل املسألة:  ل  عن نمط  ا

 1 
) الجبر: املعادالت الخطية والدوال(   3الفصل

 التهيئة 

 كتابة العبارات الجبرية واملعادالت 2  قسمة األعداد الصحيحة 4     طرح األعداد الصحيحة  4  استكشاف: جمع األعداد الصحيحة   4 

 كتابة العبارات الجبرية واملعادالت 3  قسمة األعداد الصحيحة 5     ضرب األعداد الصحيحة 5  جمع األعداد الصحيحة 5 

 كتابة العبارات الجبرية واملعادالت 4  اختبار الفصل + االختبار التراكمي  6     ضرب األعداد الصحيحة 6  جمع األعداد الصحيحة 6 

 13/4 – 9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

ااستراتيجية حل  1  استكشاف حل املعادالت باستعمال النماذج  1   4/ 9  القياس: املحيط واملساحة  1  املسألة: الحل عكسيًّ

 االختبارات النهائية 

ا  2  اختبار منتصف الفصل  2  كتابة العبارات الجبرية واملعادالت 2   4/ 1٠  استكشاف تمثيل العالقات بيانيًّ

 4/ 11  التمثيل البياني للدوال 3  املعادالت ذات الخطوتين  3  معادالت الجمع والطرح  3 

 4/ 12  التمثيل البياني للدوال 4  املعادالت ذات الخطوتين 4  معادالت الضرب  4 

  اختبار الفصل   5  القياس: املحيط واملساحة  5  معادالت الضرب  5 
13 /4 

ا 6    االختبار التراكمي  6  إجازة مطولة الخميس  استراتيجية حل املسألة: الحل عكسيًّ

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية 

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

املعتمد للوحدات  *تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع 

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد 

 8ص 1في ملحق رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1


 

 األول   الفصل الدراسي  –   املتوسطةاملرحلة       عام الثاينصف  لل ه ١٤٤٣  العام الدراسي     الرايضياتمادة   منهج توزيع            
 

9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 1  االعداد النسبية ضرب  1  التهيئة 1 
جمع االعداد النسبية ذات املقامات املختلفة 

 وطرحها 
 القوى واالسس  1 

 الصيغة العلمية 2  املقامات املختلفة وطرحها جمع االعداد النسبية ذات  2  قسمة االعداد النسبية  2  االعداد النسبية  2 

 الصيغة العلمية 3  جمع االعداد النسبية ذات املقامات املختلفة وطرحها  3  قسمة االعداد النسبية  3  االعداد النسبية  3 

 اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 4  استراتيجية حل املسألة: البحث عن نمط  4  اختبار منتصف الفصل األول  4  رنة االعداد النسبية وترتيبها مقا 4 

 األربعاء  استراتيجية حل املسألة: البحث عن نمط  5  جمع االعداد النسبية ذات املقامات املتشابهة وطرحها  5  مقارنة االعداد النسبية وترتيبها   5 
 إجازة اليوم الوطني 

 الخميس   القوى واالسس  6  جمع االعداد النسبية ذات املقامات املتشابهة وطرحها  6  ضرب االعداد النسبية  6 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

 األحد  فيثاغورث نظرية  1  استراتيجية حل املسألة: استعمال أشكال فن 1  التهيئة 1 
 إجازة مطولة

 االثنين   تطبيقات نظرية فيثاغورث  2  االعداد الحقيقية 2  الجذور التربيعية 2 

 اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 1  تطبيقات نظرية فيثاغورث  3  االعداد الحقيقية 3  الجذور التربيعية 3 

 التهيئة 2  توسع: تمثيل االعداد غير النسبية  4  اختبار منتصف الفصل 4  الجذور التربيعيةتقدير  4 

 العالقات املتناسبة وغير املتناسبة  3  هندسة: االبعاد في املستوى اإلحداثي 5  استكشاف نظرية فيثاغورث+ نظرية فيثاغورث 5  تقدير الجذور التربيعية 5 

 العالقات املتناسبة وغير املتناسبة  4  هندسة: االبعاد في املستوى اإلحداثي 6  نظرية فيثاغورث  6  استراتيجية حل املسألة: استعمال أشكال فن 6 

 13/4 –  9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

 4/ 9  تشابه املضلعات  1  حل التناسب 1  معدل التغير 1 

 االختبارات النهائية

 4/ 1٠  توسع التكبير والتصغير+ التكبير والتصغير  2  اختبار منتصف الفصل األول  2  معدل التغير 2 

 4/ 11  التكبير والتصغير 3  استراتيجية حل املسألة: الرسم  3  معدل التغير 3 

 4/ 12  القياس غير املباشر  4  استراتيجية حل املسألة: الرسم  4  املعدل الثابت للتغير  4 

  القياس غير املباشر  5  تشابه املضلعات  5  املعدل الثابت للتغير  5 
13 /4 

  اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 6  إجازة مطولة الخميس  حل التناسب 6 

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

املعتمد للوحدات  *تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع 

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد في  

 8ص 1ملحق رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    
 

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1


 
 

 األول الفصل الدراسي –    املتوسطةاملرحلة     وحتفيظ  عام الثالثصف لل ه١٤٤٣  العام الدراسي    الرايضياتمادة   منهج توزيع 
9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 الدوال 1  حل املعادالت التي تتضمن القيمة املطلقة  1  حل املعادالت ذات الخطوة الواحدة  1  املعادالت الخطية( التهيئة )  1الفصل 1 

 الدوال 2  حل املعادالت التي تتضمن القيمة املطلقة  2  املتعددة الخطواتمعمل الجبر: حل املعادالت  2  املعادالت  2 

ا  3  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  حل املعادالت املتعددة الخطوات  3  املعادالت  3   تمثيل املعادالت الخطية بيانيًّ

 األربعاء  )العالقات والدوال الخطية ( التهيئة   2الفصل  4  اختبار منتصف الفصل   4  معمل الجبر: حل املعادالت  4 
 إجازة اليوم الوطني 

 الخميس   العالقات  5  حل املعادالت التي تحتوي متغيًرا في طرفيها  5  حل املعادالت ذات الخطوة الواحدة  5 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

ا  1  ا  1  معدل التغير وامليل 1  تمثيل املعادالت الخطية بيانيًّ  األحد  تمثيل املعادالت املكتوبة بصيغة امليل واملقطع بيانيًّ
 إجازة مطولة

 االثنين   امليل واملقطع كتابة املعادالت بصيغة  2  املتتابعات الحسابية كدوال خطية  2  اختبار منتصف الفصل   2 

ا  3   املستقيمات املتوازية واملستقيمات املتعامدة  1  كتابة املعادالت بصيغة امليل واملقطع  3  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  حل املعادالت الخطية بيانيًّ

ا  4   املستقيمات املتوازية واملستقيمات املتعامدة  2  اختبار منتصف الفصل 4  ) الدوال الخطية ( التهيئة   3الفصل 4  حل املعادالت الخطية بيانيًّ

 5  معدل التغير وامليل 5 
تمثيل املعادالت املكتوبة بصيغة امليل واملقطع  

ا    بيانيًّ
 اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  كتابة املعادالت بصيغة امليل ونقطة  5 

 13/4 –  9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

 4/ 9  حل املتباينات املركبة 1  املتعددة الخطوات حل املتباينات  1  ) املتباينات الخطية( التهيئة   4الفصل 1 

 االختبارات النهائية

 4/ 1٠  حل املتباينات املركبة 2  حل املتباينات املتعددة الخطوات  2  حل املتباينات بالجمع أو بالطرح 2 

 4/ 11  حل املتباينات التي تتضمن القيمة املطلقة  3  اختبار منتصف الفصل  3  حل املتباينات بالجمع أو بالطرح 3 

 4/ 12  حل املتباينات التي تتضمن القيمة املطلقة  4  معمل الجبر: قراءة العبارات املركبة   4  ل الجبر: حل املتباينات معم  4 

 4/ 13  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  5  إجازة مطولة الخميس   حل املتباينات بالضرب أو بالقسمة  5 

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

املعتمد للوحدات  *تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع 

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد في ملحق  

 8ص 1رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    
 

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1


 
 

 األول  الفصل الدراسي  –    املتوسطةاملرحلة     حتفيظ األول صف لل ه١٤٤٣  العام الدراسي    الرايضياتمادة   منهج توزيع 
9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 اختبار الفصل + االختبار التراكمي 1  الجبر: املعادالت 1  استراتيجية حل املسألة   التخمين والتحقق 1  والدوال ( التهيئة  ) الجبر  1الفصل  1 

 ) األعداد الصحيحة ( التهيئة  2الفصل 2  الجبر: الخصائص  2  استراتيجية حل املسألة   التخمين والتحقق  2  الخطوات األربع لحل املسألة   2 

 األعداد الصحيحة والقيمة املطلقة 3  الجبر: الخصائص  3  الجبر: املتغيرات والعبارات الجبرية.  3  القوى واألسس  3 

 األربعاء  الجبر: املعادالت والدوال  4  اختبار منتصف الفصل   4  ترتيب العمليات  4 
 إجازة اليوم الوطني 

 الخميس   الجبر: املعادالت والدوال  5  الجبر: املعادالت 5  ترتيب العمليات  5 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

 األحد     األعداد الصحيحةضرب  1  جمع األعداد الصحيحة 1  األعداد الصحيحة والقيمة املطلقة 1 
 إجازة مطولة

بحث استراتيجية حل املسألة:  2  اختبار منتصف الفصل 2  مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها   2  ل  االثنين   عن نمط  ا

بحث استراتيجية حل املسألة:  3  استكشاف: طرح األعداد الصحيحة    3  مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها   3  ل  اختبار الفصل + االختبار التراكمي 1  عن نمط  ا

 4 
 املستوى اإلحداثي   

 2  قسمة األعداد الصحيحة 4     طرح األعداد الصحيحة 4 
) الجبر: املعادالت الخطية  3الفصل

 والدوال( التهيئة

 كتابة العبارات الجبرية واملعادالت  3  قسمة األعداد الصحيحة 5     ضرب األعداد الصحيحة 5  استكشاف: جمع األعداد الصحيحة  5 

 13/4 –  9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

ااستراتيجية حل  1  كتابة العبارات الجبرية واملعادالت  1   4/ 9  القياس: املحيط واملساحة  1  املسألة: الحل عكسيًّ

 االختبارات النهائية

 2 
استكشاف حل املعادالت باستعمال 

 النماذج
ا 2   4/ 1٠  القياس: املحيط واملساحة  2  استراتيجية حل املسألة: الحل عكسيًّ

 3  معادالت الجمع والطرح 3 
املعادالت ذات  +  اختبار منتصف الفصل

 الخطوتين 
ا  3   4/ 11  استكشاف تمثيل العالقات بيانيًّ

 4/ 12  التمثيل البياني للدوال  4  املعادالت ذات الخطوتين  4  معادالت الضرب 4 

 4/ 13  اختبار الفصل + االختبار التراكمي 5  إجازة مطولة الخميس   معادالت الضرب 5 

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

املعتمد للوحدات  *تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع 

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد 

 8ص 1في ملحق رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    
 

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1


 

 األول  الفصل الدراسي  –   املتوسطةاملرحلة     حتفيظ الثان صف لل   ه١٤٤٣  العام الدراسي     الرايضياتمادة   منهج توزيع                 
 

9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 1  ضرب االعداد النسبية  1  التهيئة 1 
جمع االعداد النسبية ذات املقامات 

 املتشابهة وطرحها 
 القوى واالسس  1 

 2  ضرب االعداد النسبية  2  االعداد النسبية  2 
جمع االعداد النسبية ذات املقامات 

 املختلفة وطرحها 
 الصيغة العلمية 2 

 3  قسمة االعداد النسبية  3  االعداد النسبية  3 
جمع االعداد النسبية ذات املقامات 

 املختلفة وطرحها 
 اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 3 

 األربعاء  استراتيجية حل املسألة: البحث عن النمط 4  قسمة االعداد النسبية  4  مقارنة االعداد النسبية وترتيبها  4 
 إجازة اليوم الوطني 

 الخميس   استراتيجية حل املسألة: البحث عن النمط 5  اختبار منتصف الفصل 5  مقارنة االعداد النسبية وترتيبها  5 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

 األحد  تطبيقات على نظرية فيثاغورس+  1  استراتيجية حل املسألة: اشكال فن 1  التهيئة+ الجذور التربيعية  1 

 إجازة مطولة
 2  االعداد الحقيقية 2  الجذور التربيعية 2 

تطبيقات على نظرية فيثاغورس+ توسع 

 تمثيل األعداد غير النسبية 
 االثنين  

 التهيئة 1  هندسة: األبعاد في املستوى اإلحداثي  3  اختبار منتصف الفصل 3  تقدير الجذور التربيعية 3 

 4  تربيعيةتقدير الجذور ال 4 
 استكشاف نظرية فيثاغورس 

 + نظرية فيثاغورس  
 2  هندسة: األبعاد في املستوى اإلحداثي  4 

 العالقات املتناسبة وغير املتناسبة 

 معدل التغّير 3  اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 5  نظرية فيثاغورث  5  استراتيجية حل املسألة: اشكال فن 5 

 13/4 –  9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

 4/ 9  التكبير والتصغير التكبير والتصغير + توسع  1  اختبار منتصف الفصل 1  معدل التغير 1 

 االختبارات النهائية

 4/ 1٠  التكبير والتصغير + توسع التكبير والتصغير  2  استراتيجية حل املسألة:  الرسم  2  املعدل الثابت للتغّير  2 

 4/ 11  القياس غير املباشر  3  استراتيجية حل املسألة : الرسم  3  املعدل الثابت للتغّير  3 

 4/ 12  القياس غير املباشر  4  املضلعات تشابه  4  حل التناسب 4 

 4/ 13  اختبار الفصل+ االختبار التراكمي 5  إجازة مطولة الخميس   حل التناسب 5 

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

*تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع املعتمد للوحدات  

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد 

 8ص 1في ملحق رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    
 

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1


 
 

 األول الفصل الدراسي –    املتوسطةاملرحلة     وحتفيظ  عام الثالثصف لل ه١٤٤٣  العام الدراسي    الرايضياتمادة   منهج توزيع 
9/2 – 5/2األسبوع الثالث   2/2 – 28/1األسبوع الثاني   25/1 – 21/1األسبوع األول    16/2- 12/2األسبوع الرابع   

 الدوال 1  حل املعادالت التي تتضمن القيمة املطلقة  1  حل املعادالت ذات الخطوة الواحدة  1  املعادالت الخطية( التهيئة )  1الفصل 1 

 الدوال 2  حل املعادالت التي تتضمن القيمة املطلقة  2  املتعددة الخطواتمعمل الجبر: حل املعادالت  2  املعادالت  2 

ا  3  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  حل املعادالت املتعددة الخطوات  3  املعادالت  3   تمثيل املعادالت الخطية بيانيًّ

 األربعاء  )العالقات والدوال الخطية ( التهيئة   2الفصل  4  اختبار منتصف الفصل   4  معمل الجبر: حل املعادالت  4 
 إجازة اليوم الوطني 

 الخميس   العالقات  5  حل املعادالت التي تحتوي متغيًرا في طرفيها  5  حل املعادالت ذات الخطوة الواحدة  5 

15/3- 11/3األسبوع الثامن   8/3 –  4/3األسبوع السابع   1/3 – 26/2األسبوع السادس   22/2 – 19/2األسبوع الخامس    

ا  1  ا  1  معدل التغير وامليل 1  تمثيل املعادالت الخطية بيانيًّ  األحد  تمثيل املعادالت املكتوبة بصيغة امليل واملقطع بيانيًّ
 إجازة مطولة

 االثنين   امليل واملقطع كتابة املعادالت بصيغة  2  املتتابعات الحسابية كدوال خطية  2  اختبار منتصف الفصل   2 

ا  3   املستقيمات املتوازية واملستقيمات املتعامدة  1  كتابة املعادالت بصيغة امليل واملقطع  3  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  حل املعادالت الخطية بيانيًّ

ا  4   املستقيمات املتوازية واملستقيمات املتعامدة  2  اختبار منتصف الفصل 4  ) الدوال الخطية ( التهيئة   3الفصل 4  حل املعادالت الخطية بيانيًّ

 5  معدل التغير وامليل 5 
تمثيل املعادالت املكتوبة بصيغة امليل واملقطع  

ا    بيانيًّ
 اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  3  كتابة املعادالت بصيغة امليل ونقطة  5 

 13/4 –  9/4األسبوع الثاني عشر   6/4 – 2/4األسبوع الحادي عشر   29/3 – 25/3األسبوع العاشر   22/3 – 18/3األسبوع التاسع  

 4/ 9  حل املتباينات املركبة 1  املتعددة الخطوات حل املتباينات  1  ) املتباينات الخطية( التهيئة   4الفصل 1 

 االختبارات النهائية

 4/ 1٠  حل املتباينات املركبة 2  حل املتباينات املتعددة الخطوات  2  حل املتباينات بالجمع أو بالطرح 2 

 4/ 11  حل املتباينات التي تتضمن القيمة املطلقة  3  اختبار منتصف الفصل  3  حل املتباينات بالجمع أو بالطرح 3 

 4/ 12  حل املتباينات التي تتضمن القيمة املطلقة  4  معمل الجبر: قراءة العبارات املركبة   4  ل الجبر: حل املتباينات معم  4 

 4/ 13  اختبار الفصل/ االختبار التراكمي  5  إجازة مطولة الخميس   حل املتباينات بالضرب أو بالقسمة  5 

2٠/4- 16/4األسبوع الثالث عشر          

 16 /4 

 االختبارات النهائية

 

 إجازة الفصل الدراس ي األول أسبوع 

 28/11/2٠21ه   23/4/1443

2٧/4 ./1443-  2/12/2٠21 

املعتمد للوحدات  *تم إعداد هذا التوزيع باالستفادة من  التوزيع 

الدراسية في املناهج وفق نظام الفصول الدراسية الثالثة الوارد في ملحق  

 8ص 1رقم

 هـ1443-1-16وتاريخ  43٠٠٠٧5946في التعميم رقم  

 في الباركود والرابط املرفق هنا ...

 

 

 

 

 1٧ /4    

 18/4    

 19 /4    

 2٠ /4    
 

https://drive.google.com/drive/folders/1obKbWAdAXpRTeLsTdGA2XN-KsXcab8q1

