
 

  

  اإلعدادي األولللصف  تىزيع منهج الرياضيات
 م 0202 – 0202  الثانً ًالدراسالفصل                                                       

 يالحظاخ تٕسٚغ انًُٓج انشٓـــــز

 يارص

 

 ٔ انجثز  : األػذادانٕحذج االٔنٗ
 انضزب انًتكزر فٗ ٌ-1
 انسانثح انقٕٖ انصحٛحح غٛز   -2
 انقٕٖ انصحٛحح انسانثح -3
 

 

 انُٓذسح ٔانقٛاصانٕحذج انخانخح 
 انثزْاٌ االستذالنٗ                                 -1
 انًُتظى(            -انًقؼز -انًضهغ )انًحذب -2
 يجًٕع قٛاساخ انشٔاٚا انذاخهح نًضهغ -3
 يجًٕع قٛاساخ انشٔاٚا انخارجح نًضهغ -
 



 ابريل

2020 

 تاتغ انٕحذج االٔنٗ 
 انصٕرج انقٛاسٛح نهؼذد انُسثٗ -4
 اء انؼًهٛاخ انزٚاضٛحزتزتٛة أج -5
 (انجذر انتزتٛؼٗ نؼذد َسثٗ )يزتغ كايم -6

 

 َظزٚح فٛخاغٕرث -: انًخهج  تاتغ انٕحذج انخانخح

  

 تاتغ انٕحذج االٔنٗ 

 حم انًؼادالخ فٗ ٌ -7
 حم انًتثاُٚاخ فٗ ٌ -8

 االَتقال   –: اإلَؼكاص  انٕحذج انخانخحتاتغ 



 

مايى 

0202 

 
 االحصاء ٔاالحتًالانٕحذج انخاَٛح  
 انؼُٛاخ -1
 االحتًال -2

 

 تاتغ انٕحذج انخانخح  انذٔراٌ
  

 يزاجؼح 

                                                                                                      

 مستشار الرياضيات 
 

 جمال محمد يىسف الشاهد

 

 
 



 اإلعدادي الثانيللصف  تىزيع منهج الرياضيات
 م 0202 – 0202  الثانً الدراسيالفصل                                                       

 

 يالحظاخ تٕسٚغ انًُٓج انشٓـــــز

 يارص

 

 انٕحذج االٔنٙ : انتحهٛم : :جثز
 انذرص األٔل :تحهٛم انًقذار انخالحٙ  

 انذرص انخاَٙ : تحهٛم انًقذار انخالحٙ ػهٙ صٕرج انًزتغ انكايم 
 انذرص انخانج : تحهٛم انفزق تٍٛ يزتؼٍٛ   

 

 

 انزاتؼح  )انًساحاخ (ُْذسّ :  انٕحذج 
 ( َٔتائجٓا 1تسأ٘ يساحتٙ يتٕاس٘ اضالع )َظزٚح انذرص االٔل: 

 ( َٔتائجٓا     2َظزٚح )، تسأ٘ يساحتٙ يخهخٍٛ انذرص انخاَٗ : 
  



 اتزٚم 

 

  انٕحذج االٔنٙ   تاتغ
 انذرص انزاتغ : تحهٛم يجًٕع انًكؼثٍٛ ٔانفزق تًُٛٓا .

 انذرص انخايس  : انتحهٛم تانتقسٛى     
 انذرص انسادص : انتحهٛم تإكًال انًزتغ  

 يٍ انذرجح انخاَٛح فٙ يتغٛز ٔاحذ جثزٚا      انًؼادنحانذرص انساتغ : حم 
 

 انٕحذج انزاتؼح  )انًساحاخ ( تاتغ  
 انذرص انخانج : يساحاخ تؼض االشكال انُٓذسٛح

 انقٕ٘ انصحٛحح غٛز انسانثح ٔانسانثح فٙ ح :جثز: انٕحذج انخاَّٛ :  
 انذرص األٔل  : انقٕ٘ انصحٛحح غٛز انسانثح ٔانسانثح فٙ ح

 انذرص انخاَٙ : قٕاٍَٛ انقٕ٘ انصحٛحح غٛز انسانثح فٙ ح
 انذرص انخانج : قٕاٍَٛ انقٕ٘ انصحٛحح انسانثح فٙ ح 

 انذرص انزاتغ: انؼًهٛاخ انحساتٛح تاستخذاو انقٕ٘ انصحٛحح

 
 

 ُْذسّ :  انٕحذج انخايسح   )انتشاتّ (
 انذرص األٔل : انتشاتّ



 يإٚ  

 

ػكس فٛخاغٕرث ٔ اقهٛذص ( )  ُْذسّ :  انٕحذج انخايسح  
فٛخاغٕرثانذرص انخاَٙ : ػكس َظزٚح   

 انذرص انخانج : انًساقط 
    انذرص انزاتغ : َظزٚح اقهٛذص 

انتؼزف ػهٙ َٕع انًخهج تانُسثح نشٔاٚاِ  :انذرص انخايس    
 

 
االحتًال : حخانخان انٕحذج  

 

  

                                                                                                     

 

 

 

 



  اإلعدادي الثالثللصف  تىزيع منهج الرياضيات
 م 0202 – 0202  الثانً ًالدراسالفصل                                                       

 

 يالحظاخ تٕسٚغ انًُٓج انشٓـــــز

 يارص

 

 (انًؼادالخ انٕحذج االٔنٗ)انجثز:
 حم يؼادنتٍٛ يٍ انذرجح األٔنٗ فٗ يتغٛزٍٚ جثزًٚا ٔتٛاًَٛا -1
 فٗ يجٕٓل ٔاحذ تٛاًَٛا ٔجثزًٚاحم يؼادنح يٍ انذرجح انخاَٛح  -2

 

 انذائزج انٕحذج انزاتؼح انُٓذسح:
 تؼارٚف ٔيفاْٛى أساسٛح                      -1
 أٔضاع َقطح ٔيستقٛى ٔدائزج تانُسثح نهذائزج -2
 تؼٍٛٛ انذائزج -3
 ػالقح أٔتار انذائزج تًزكشْا    -4

  (انًؼادالخ تاتغ انٕحذج االٔنٗ)انجثز: 

 يؼادنتٍٛ فٗ يتغٛزٍٚ احذاًْا يٍ انذرجح األٔنٗ ٔاألخزٖ يٍ انذرجح انخاَٛححم  -3
 



 اتزٚم

 

 )انٕحذج انخايسح( انشٔاٚا ٔ االقٕاص انُٓذسح: 
 

 انشٔاٚا انًزكشٚح ٔ قٛاص االقٕاص -1
 انؼالقح تٍٛ انشأٚتٍٛ انًحٛطٛح ٔانًكشٚح انًشتزكتٍٛ فٗ انقٕص  -2

 األقٕاصانشٔاٚا انًزكشٚح ٔقٛاص 
 صانشٔاٚا انًحٛطٛح انًزسٕيح ػهٗ َفس انقٕ -3
 

 (انذٔال انكسزٚح ٔانؼًهٛاخ ػهٛٓا انٕحذج انخاَٛح )انجثز:
 يجًٕػح أصفار انذانح كخٛزج انحذٔد             -1
 انذانح انكسزٚح انجثزٚح -2
 تسأٖ كسزٍٚ جثزٍٚٛ - -3
 

 انُٓذسح: انشٔاٚا ٔاألقٕاص فٗ انذائزج
 انشكم انزتاػٗ انذائزٖ -4
 خٕاص انشكم انزتاػٗ انذائزٖ -5

 انجثز: انذٔال انكسزٚح ٔانؼًهٛاخ ػهٛٓا
 انؼًهٛاخ ػهٗ انكسٕر انجثزٚح -4



 يإٚ

 

 االحصاء: االحتًالانٕحذج انخانخح : 
 انؼًهٛاخ ػهٗ االحذاث -1

 انحذث انًكًم، انفزق تٍٛ حذحٍٛ -2

 

 انشٔاٚا ٔاألقٕاص فٗ انذائزج :تاتغ انٕحذج انخايسح انُٓذسح
 انؼالقح تٍٛ يًاساخ انذائزج انشأٚح انًًاسٛح-6
 انشٔاٚا انًًاسٛح  -7

 يزاجؼّ ػايح 

                                                                                                     



 


