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: الصف رياضيات  المرحلة:   2 -  2  رياضيات  المادة:  

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع ) 
 م 4/12/2022 -  هـ10/5/1444

 إلى 
 م 8/12/2022 -  هـ14/5/1444

 4التهيئة الفصل 
 العمليات على الدوال  
 العمليات على الدوال   

 العالقات والدوال العكسية  
 العالقات والدوال العكسية   

 ( 2األسبوع ) 
 م 11/12/2022   -هـ 17/5/1444

 إلى 
 م 15/12/2022  -  هـ21/5/1444

 معمل الحاسبة البيانية: الدالة العكسية  
 دوال ومتباينات الجذر التربيعي 

 دوال ومتباينات الجذر التربيعي  
 الجذر النوني  

 الجذر النوني  

 ( 3األسبوع ) 
 م 18/12/2022 -    هـ24/5/1444

 إلى 
 م 22/12/2022  -  هـ28/5/1444

 مطولة: األحد إجازة

 

 معمل الحاسبة البيانية: تمثيل دالة الجذر النوني بيانيًا 

 اختبار منتصف الفصل  
 العمليات على العبارات الجذرية  

 العمليات على العبارات الجذرية   

 ( 4األسبوع ) 
 م 25/12/2022 -  هـ1/6/1444

 إلى 
  م 29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 سس النسبيةاأل  

 النسبيةسس األ  

 حل المعادالت والمتباينات الجذرية  

 حل المعادالت والمتباينات الجذرية   

 معمل الحاسبة البيانية حل المعادالت والمتباينات الجذرية  

 ( 5األسبوع ) 
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى 
 م5/1/2023   -    هـ12/6/1444

 اختبار الفصل 

 اختبار تراكمي 

 5التهيئة الفصل  

 ضرب العبارات النسبية وقسمتها  

 ضرب العبارات النسبية وقسمتها  

 ( 6األسبوع ) 
 م 8/1/2023     هـ15/6/1444

 إلى  
 م12/1/2023  -  هـ19/6/1444

 جمع العبارات النسبية وطرحها  

 جمع العبارات النسبية وطرحها  

 تمثيل دوال المقلوب بيانيًا 

 تمثيل دوال المقلوب بيانيًا  

 اختبار منتصف الفصل  
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 ( 7األسبوع ) 
 م15/1/2023 -    هـ22/6/1444

 إلى 
 م 19/1/2023  -  هـ26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 

 

 تمثيل الدوال النسبية بيانيًا 

 تمثيل الدوال النسبية بيانيًا   

 معمل الحاسبة البيانية: تمثيل الدوال النسبية بيانيًا

 ( 8األسبوع ) 
 م 22/1/2023  -  هـ29/6/1444

 إلى 
  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 دوال التغير

 دوال التغير

 حل المعادالت والمتباينات النسبية

 حل المعادالت والمتباينات النسبية

 المعادالت والمتباينات النسبيةمعمل الحاسبة البيانية: حل 

 ( 9األسبوع ) 
 م 29/1/2023 -   هـ7/7/1444

 إلى 
 م 2/2/2023  -    هـ11/7/1444

 اختبار الفصل ، واختبار تراكمي

 6التهيئة الفصل 

 المتتابعات بوصفها دوال 

 المتتابعات بوصفها دوال 

 المتتابعات والمتسلسالت الحسابية 

 ( 10األسبوع ) 
 م5/2/2023 -    هـ14/7/1444

 إلى 
 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 المتتابعات والمتسلسالت الحسابية 

 المتتابعات والمتسلسالت الهندسية

 المتتابعات والمتسلسالت الهندسية

 اختبار منتصف الفصل 

 المتسلسالت الهندسية الالنهائية

 ( 11األسبوع ) 
 م12/2/2023 -    هـ21/7/1444

 إلى 
  م16/2/2023  -  هـ25/7/1444

 المتسلسالت الهندسية الالنهائية

 معمل الحاسبة البيانية: نهاية المتتابعة 

 نظرية ذات الحدين

 نظرية ذات الحدين

 معمل الجبر: التوافيق ومثلث باسكال 

 ( 12األسبوع ) 
 م19/2/2023   -  هـ28/7/1444

 إلى
 م 23/2/2023  -  هـ3/8/1444

 الخميساألربعاء و: التأسيس يوم إجازة 

 البرهان باستعمال مبدأ االستقراء الرياضي
 البرهان باستعمال مبدأ االستقراء الرياضي

 اختبار الفصل واختبار تراكمي
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 ( 13األسبوع ) 
 االختبارات 

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى 

 م 2/3/2023 -    هـ10/8/1444

 


