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:الصف املتوسطة املرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص رياضيات املادة: الثالث   6 
 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إىل

 - هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 التهيئة للفصل األول
 حل نظام من معادلتني بيانيًا

 حل نظام من معادلتني بيانيًا معمل احلاسبة البيانية : 
 خطيتني بالتعويض حل نظام من معادلتني
 

 (2األسبوع )

   -هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إىل

  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 حل نظام من معادلتني خطيتني بالتعويض
 باستعمال اجلمع أو الطرح حل نظام من معادلتني خطيتني

 اختبار منتصف
 
 

 (3األسبوع )

 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إىل

  -  هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 باحلذف باستعمال الضرب حل نظام من معادلتني خطيتني

 من معادلتني خطيتني املكون نظامال تطبيقات على

 

 

 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إىل

 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022

 

   اختبار الفصل

  الرتاكمياالختبار 

  التهيئة للفصل الثاني

  ضرب وحيدات احلد

 

 (5األسبوع )

 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إىل

   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

  قسمة وحيدات احلد

  كثريات احلدود

 معمل اجلرب : مجع كثريات احلدود وطرحها 

 

 

 (6األسبوع )

     هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إىل 

  مجع كثريات احلدود وطرحها

 اختبار منتصف الفصل 

 ضرب وحيدة حد يف  كثرية حد 

  معمل اجلرب : ضرب كثريات احلدود

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444

 م12/1/2023
 

 (7األسبوع )

 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إىل

  - هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            

 ال يدرج فيه توزيعاالثنني:                            

 ضرب كثريات احلدود 

  حاالت خاصة من ضرب كثريات احلدود

 

 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إىل

 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023

 

  اختبار الفصل

  االختبار الرتاكمي

  التهيئة للفصل الثالث

  حتليل وحيدات احلد

 

 (9األسبوع )

 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إىل

  -   هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 استعمال خاصية التوزيع 

 معمل اجلرب : حتليل ثالثية احلدود 

  0+ب س + جـ  =  2املعادالت الرتبيعية : س

 

 

 (10)األسبوع 

 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إىل

    هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 اختبار منتصف الفصل 
   0+ب س + جـ  =  2املعادالت الرتبيعية : أس

 املعادالت الرتبيعية : الفرق بني مربعني

 

 

 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إىل

  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023

 

 الرتبيعية : الفرق بني مربعنياملعادالت 

 املربعات الكاملة املعادالت الرتبيعية :

 

 

 

 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إىل

  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 اختبار الفصل
 اختبار تراكمي

 
 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13األسبوع )

 االختبارات

 -  هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إىل

 -   هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 


