مملكة البحيان
وزار الرتبية والتعليم
إةار املنقهج
وحد انقهج الياقييق للتعليم الثقنوي

اخلطط الدراسية ملاسقاق اقة الياقييق للتعليم الداين
املعهد الداين  +املعهد اجلعفيي
للعقم الدراسي 1029 – 1028م
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اسم املاسقق

راز املاسقق

عدة الاسقعق املعتمد

نوع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الياقييق 2
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4

اشرتك

العقشي

األول

املويوع

الفصل

املويوعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

الدائـــــي

-

الدائي وحميطهق
ايقس الزوااق واألاواس
األاواس واألوتقر
الزوااق احمليطية
املمقسق
الققطع واملمقس وايقسق الزوااق
اطع ااستقيمة خقصة يف الدائي
اعقةلة الدائي

-

خصقئص األعداة احلقيقية
حل اعقةال القيمة املطلقة
حل املتبقانق اخلطية يف اتغري واحد
حل املتبقانق امليكبة واتبقانق
القيمة املطلقة

بعد املنتصف

املعقةال
واملتبقانق

ابل املنتصف

املثلثق الققئمة
وحاسقب املثلثق

-

املاسقفة ونقطة املنتصف
الوسط اهلندسي
املثلثق الققئمة اخلقصة
حاسقب املثلثق
زوااق االرتفقع واالخنفقض
اقنون اجليب واقنون جيب التمقم

-

املاسقفة ونقطة املنتصف
الوسط اهلندسي
املثلثق الققئمة اخلقصة
حاسقب املثلثق
زوااق االرتفقع واالخنفقض
اقنون اجليب واقنون جيب التمقم
الدائي وحميطهق
ايقس الزوااق واألاواس
األاواس واألوتقر

-

الزوااق احمليطية
املمقسق
الققطع واملمقس وايقس الزوااق
اطع ااستقيمة خقصة يف الدائي
اعقةلة الدائي
خصقئص األعداة احلقيقية
حل اعقةال القيمة املطلقة
حل املتبقانق اخلطية يف اتغري واحد
حــل املتبقانــق امليكبــة واتبقانــق
القيمة املطلقة
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اسم املاسقق

راز املاسقق

عدة الاسقعق املعتمد

نوع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الياقييق 1

راض 251

4

اشرتك

احلقةي عشي

الثقني

الفصل
-

العالاق والدوال
كتقبة املعقةال اخلطية
شكل االنتشقر وخط االحندار
ةوال خقصة
الدوال األم والتحواال اهلندسية
متثيل املتبقانق اخلطية واتبقانق
القيمة املطلقة بيقنيًق
حل أنظمة املتبقانق بيقنيًق
الربجمة اخلطية

-

اقداة يف املصفوفق
العمليق على املصفوفق
ييب املصفوفق
احملـــدّةا واقعد كـيااـي
املصفوفة احملقاد والنظري الضيبي
للمصفوفة
استعمقل املصفوفق حلل أنظمة ان
املعقةال اخلطية

-

التمثيل البيقني للدوال الرتبيعية
حل املعقةال الرتبيعية بيقنيًق
حل املعقةال الرتبيعية بقلتحليل
األعداة امليكبة
الققنون العقم حلل املعقةلة الرتبيعية
واملميّز
التحواال اهلندسية يف التمثيال
البيقنية للدوال الرتبيعية

-

املصفـوفـق

الدوال
الرتبيعية

-

-

العالاق والدوال
كتقبة املعقةال اخلطية
شكل االنتشقر وخط االحندار
ةوال خقصة
الدوال األم والتحواال اهلندسية
متثيل املتبقانق اخلطية واتبقانق
القيمة املطلقة بيقنيًق
حل أنظمة املتبقانق بيقنيًق
الربجمة اخلطية

-

اقداة يف املصفوفق
العمليق على املصفوفق
ييب املصفوفق
احملـــدّةا واقعد كـيااـي
املصفوفة احملقاد والنظري الضيبي
للمصفوفة
استعمقل املصفوفق حلل أنظمة ان
املعقةال اخلطية
التمثيل البيقني للدوال الرتبيعية
حل املعقةال الرتبيعية بيقنيًق
حل املعقةال الرتبيعية بقلتحليل
األعداة امليكبة
الققنون العقم حلل املعقةلة الرتبيعيـة
واملميّز
التحواال اهلندسية يف التمثيال
البيقنية للدوال الرتبيعية

-

بعد املنتصف

-

ابل املنتصف

الدوال
واملتبقانق

املويوع

املويوعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-
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