
 

يخ   املوضوعات املتعلقة باملعيار  املعيار  اليوم والتار
 1444/ 4/ 25السبت  

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة األول  

 1444/ 4/ 26األحد   -1
 )بث مبارش( 

حل معادالت ومتباينات    -وتبسيطهاتحليل العبارات الجبية   -) العمليات على املجموعات   التعرف على مبادئ الجب 
 يستكشف االنماط  - خطية وتربيعية(

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الثانية  1444/ 4/ 28الثالثاء  
 1444/ 4/ 29األربعاء  -2

 ذات الحدين(  -التباديل والتوافيق -) مبدأ العد التعرف على الرياضيات املتقطعة )بث مبارش( 

 ) مقطع مسجل( املحارضة الثالثة تأسيس  1444/ 5/ 2السبت  

 1444/ 5/ 3االحد   -3
 )بث مبارش( 

التعرف على االعداد والعمليات  
 عليها 

  -قابلية القسمة واالعداد االولية -) القاسم واملضاعف املشرتك-تميزي مجموعات االعداد
األسس وتطبيقات على    -الجذور والعمليات عليها  -النسبة والتناسب وتطبيقات عليها

 قوانينها(

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الرابعة 1444/ 5/ 5الثالثاء  

 1444/ 5/ 6األربعاء   -4
 موضوعات متعلقة بمبادئ الجب  )بث مبارش( 

املصفوفات وحل معادالت خطية باستخدام  –معادالت ومتباينات القيمة املطلقة 
يتمات  –عمليات على الدوال -املجال واملدى –مصفوفات ومحددات    اللوغار

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الخامسة 1444/ 5/ 9السبت  

 1444/ 5/ 10األحد   -5
 )بث مبارش( 

التعرف على القياس وتطبيقاته  
وان يكتسب مفاهيم اإلحصاء  

 واالحتمال 

ية وان يحللها ويفرسها  -)محيط ومساحة املثلث     –تمثيل البيانات بجداول وقطاعات دائر
 مسلمات االحتمال واالستقالل والتنايف (   ––املسحية الدراسات 

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة السادسة  1444/ 5/ 11  االثني 
 

 1444/ 5/ 12  الثالثاء  -6
 )بث مبارش( 

 التقارب والتباعد للمتسلسالت الحسابية والهندسية  –) املتتابعات الحسابية والهندسية(   املتتابعات واملتسلسالت 

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة السابعة 1444/ 5/ 16السبت  

 1444/ 5/ 17األحد   -7
 )بث مبارش( 

التعرف على مفاهيم الهندسة  
ياتها  ونظر

ميل املستقيم وايجاد    -االشكال الرباعية -انواع املثلثات وتطابق املثلثني -) التوازي والتعامد
 املسافة بني نقطتني واحداثيات نقطة املنتصف -معادلته

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الثامنة 1444/ 5/ 18  االثني 

 1444/ 5/ 19  الثالثاء  -8
 )بث مبارش( 

 تابع الهندسة 
ية فيثاغورث القطوع املخروطية وتميزي نوع املخروط من خالل   -تشابه مثلثات -) نظر

 املعادلة( 

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة التاسعة 1444/ 5/ 24االحد  

 1444/ 5/ 25األثني   -9
 )بث مبارش( 

التعرف على املنطق الريايض  
 والتحويالت الهندسية واالحصاء 

ير الريايض  يع املنفصل واملتصل        -التحويالت الهندسية     -التقر حساب    –التوز
 معامالت االرتباط وتفسريها (

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة العارشة  1444/ 5/ 26الثالثاء  

 1444/ 5/ 28  الخميس  -10
 )بث مبارش( 

حجم ومساحة االشكال ثالثية  
 حساب حجوم واملساحة الجانبية والكلية للمجسمات  -االشكال ثالثية االبعاد االبعاد

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الحادية عش  1444/ 5/ 30السبت  

 
 ( 2رياضيات ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل مدة الدورة جميع مسائل التجميعات املوجودة بالحقيبة محلولة بمقاطع فيديو يتم نزولها بالتتابع   •
 

 1444/ 6/ 1االحد   -11
 )بث مبارش( 

 

  -معكوس الدالة -تركيب دالتني
 والتكامل التفاضل  

مشتقة الدالة وتحديد تزايد وتناقص الدالة والقيم   -معكوس الدالة-تركيب دالتني
حساب مسائل تطبيقية على    -حساب التكامل لدالة  -القصوى والتقعر ونقاط االنقالب 

 التفاضل والتكامل(
 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الثانية عش  1444/ 6/ 2  االثني 

 1444/ 6/ 3  الثالثاء  -12
 )بث مبارش( 

  -االعداد املركبة -وحدات القياس 
 احصاء

ية والتشتت  -االعداد املركبة  -وحدات القياس   حساب مقاييس الزنعة املركز

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الثالثة عش  1444/ 7/6السبت 
 1444/ 6/ 8االحد   -13

 )بث مبارش( 
 املتجهات والعمليات عليها  –والعالقة بينهما وحل املتطابقات  الدوال املثلثية   املتجهات -حساب املثلثات

 ) مقطع مسجل( تأسيس املحارضة الرابعة عش  1444/ 6/ 9  االثني 
 1444/ 6/ 10  الثالثاء    -14

 )بث مبارش( 
ين على مقياس الرسم  –مساحة ومحيط الدائرة واملثلث واالشكال الرباعية  تابع الهندسة   حل تمار

 1444/ 6/ 15االحد     -15
 )بث مبارش( 

 حل أهم املسائل اليت وردت بالتجميعات الحديثة التجميعات الحديثة 

 1444/ 6/ 17  الثالثاء    -16
 بث مبارش( ) 

 حل أهم املسائل اليت وردت بالتجميعات الحديثة التجميعات الحديثة 

 1444/ 6/ 22االحد    -17
 )بث مسجل( 

 بالتجميعات الحديثةحل أهم املسائل اليت وردت   التجميعات الحديثة 

 1444/ 6/ 25االربعاء     -18
 )بث مسجل( 

 حل أهم املسائل اليت وردت بالتجميعات الحديثة التجميعات الحديثة 

 تنويه هام

 مساءاً  10:00مساءاً ال الساعة  8:20الساعة  البث املبارشموعد 


