مممكة البحيان
وزار الرتبية والتعميم
إةار املنقهج
ولد انقهج الياقييق لمتعميم الاقويي

اخلطط الدراسية ملاسقاق اقة الياقييق لمريلمة الاقوياة
وظقم تيليد املاسقرا األكقةميية
لمعقم الدراسي 1029 – 1028م

0
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اسم املاسقق

راز املاسقق

عدة الاسقعق املعترد

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الياقييق 2

راض 252

4

اشرتك

العقشي

األول

امليييع

الفصل

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

الدائـــــي

-

الدائي وحميطهق
ايقس الزوااق واألاياس
األاياس واألوتقر
الزوااق احمليطية
املرقسق
الققطع واملرقس وايقسق الزوااق
اطع ااستقيرة خقصة يف الدائي
اعقةلة الدائي

-

خصقئص األعداة احلقيقية
لل اعقةال القيرة املطمقة
لل املتبقانق اخلطية يف اتغري والد
لل املتبقانق امليكبة واتبقانق
القيرة املطمقة

بعد املنتصف

املعقةال
واملتبقانق

ابل املنتصف

املاماق الققئرة
ولاسقب املاماق

-

املاسقفة ووقطة املنتصف
اليسط اهلندسي
املاماق الققئرة اخلقصة
لاسقب املاماق
زوااق االرتفقع واالخنفقض
اقوين اجليب واقوين جيب الترقم

-

املاسقفة ووقطة املنتصف
اليسط اهلندسي
املاماق الققئرة اخلقصة
لاسقب املاماق
زوااق االرتفقع واالخنفقض
اقوين اجليب واقوين جيب الترقم
الدائي وحميطهق
ايقس الزوااق واألاياس
األاياس واألوتقر

-

الزوااق احمليطية
املرقسق
الققطع واملرقس وايقس الزوااق
اطع ااستقيرة خقصة يف الدائي
اعقةلة الدائي
خصقئص األعداة احلقيقية
لل اعقةال القيرة املطمقة
لل املتبقانق اخلطية يف اتغري والد
لــل املتبقانــق امليكبــة واتبقانــق
القيرة املطمقة

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 2راض  ) 252لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
2416هـ  1025 -م عند تدراس هذا املاسقق.
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اسم املاسقق

راز املاسقق

عدة الاسقعق املعترد

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الياقييق 1

راض 251

4

اشرتك

العقشي

الاقوي

امليييع

الفصل
-

العالاق والدوال
كتقبة املعقةال اخلطية
شكل االوتشقر وخط االحندار
ةوال خقصة
الدوال األم والتحياال اهلندسية
متايل املتبقانق اخلطية واتبقانق
القيرة املطمقة بيقويًق
لل أوظرة املتبقانق بيقويًق
الربجمة اخلطية

-

اقداة يف املصفيفق
العرميق عمى املصفيفق
ييب املصفيفق
احملـــدّةا واقعد كـيااـي
املصفيفة احملقاد والنظري الضيبي
لمرصفيفة
استعرقل املصفيفق حلل أوظرة ان
املعقةال اخلطية

-

الترايل البيقوي لمدوال الرتبيعية
لل املعقةال الرتبيعية بيقويًق
لل املعقةال الرتبيعية بقلتحميل
األعداة امليكبة
الققوين العقم حلل املعقةلة الرتبيعية
واملريّز
التحياال اهلندسية يف الترايال
البيقوية لمدوال الرتبيعية

-

املصفـيفـق

الدوال
الرتبيعية

-

-

العالاق والدوال
كتقبة املعقةال اخلطية
شكل االوتشقر وخط االحندار
ةوال خقصة
الدوال األم والتحياال اهلندسية
متايل املتبقانق اخلطية واتبقانق
القيرة املطمقة بيقويًق
لل أوظرة املتبقانق بيقويًق
الربجمة اخلطية

-

اقداة يف املصفيفق
العرميق عمى املصفيفق
ييب املصفيفق
احملـــدّةا واقعد كـيااـي
املصفيفة احملقاد والنظري الضيبي
لمرصفيفة
استعرقل املصفيفق حلل أوظرة ان
املعقةال اخلطية
الترايل البيقوي لمدوال الرتبيعية
لل املعقةال الرتبيعية بيقويًق
لل املعقةال الرتبيعية بقلتحميل
األعداة امليكبة
الققوين العقم حلل املعقةلة الرتبيعيـة
واملريّز
التحياال اهلندسية يف الترايال
البيقوية لمدوال الرتبيعية

-

بعد املنتصف

-

ابل املنتصف

الدوال
واملتبقانق

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 1راض  ) 251لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية املُعدّلة
2416هـ  1025 -م عند تدراس هذا املاسقق.
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اسم املاسقق

راز املاسقق

عدة الاسقعق املعترد

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الياقييق 1

راض 151

1

اشرتك

احلقةي عشي

األول

امليييع

فصل

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

العالاق

-

العالاق والدوال العكاسية

-

العالاق والدوال العكاسية

والدوال

-

ةوال اجلذر الرتبيعي

-

ةوال اجلذر الرتبيعي

العكاسية

-

اجلذر النيوي

-

اجلذر النيوي

واجلذراة

-

العرميق عمى التعقبري اجلذراة

-

العرميق عمى التعقبري اجلذراة

-

األسس الناسبية

-

األسس الناسبية

-

لل املعقةال اجلذراة

-

متايل الدوال األسية بيقويًق

-

لل املعقةال اجلذراة

-

لل املعقةال األسية

-

متايل الدوال األسية بيقويًق

-

الميغقراترق والدوال

-

لل املعقةال األسية

-

الميغقراترق والدوال الميغقراترية

-

لل املعقةال الميغقراترية
خصقئص الميغقراترق
الميغقراترق االعتيقةاة

والدوال األسية
والميغقراترية

بعد املنتصف

العالاق

ابل املنتصف

-

العرميق عمى الدوال

-

العرميق عمى الدوال

الميغقراترية
-

لل املعقةال الميغقراترية

-

خصقئص الميغقراترق

-

-

الميغقراترق االعتيقةاة

-

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 1راض  ) 151لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
2415هـ  1024 -م عند تدراس هذا املاسقق.
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اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 1

راض 162

عدة الاسقعق
املعترد

الفصل

1

ويع املاسقق

الصف

ختصصي إلزااي

احلقةي عشي

امليييع
-

متايل فضقء العينة

-

االلترـــقل بقســــتعرقل التبقةاــــل

والقيقس

-

حمقكق ايااف وااعية

-

الترــــقال األلــــداة املاســــتقمة

ابل املنتصف

االلترقل

-

االلترـــقل اهلندســـي

-

متايل فضقء العينة

-

االلترــــقل بقســــتعرقل التبقةاــــل
والتيافيق

-

االلترـــقل اهلندســـي

-

الترقال األلداة املاستقمة واأللداة

-

الترقال األلداة املتنقفية

ييب التعقبري الناسبية وااسرتهق

-

الترقال األلداة املتنقفية

-

ييب التعقبري الناسبية وااسرتهق

-

-

مجع التعقبري الناسبية وطيلهق

-

مجع التعقبري الناسبية وطيلهق

-

متايل ةوال املقميب بيقويًق

-

متايل ةوال املقميب بيقويًق

-

متايل الدوال الناسبية بيقويًق

-

متايل الدوال الناسبية بيقويًق

-

التغيُّــــــــي

-

التغيُّــــــــي

-

لل املعقةال الناسبية

-

لل املعقةال الناسبية

بعد املنتصف

الناسبية

لمراسقر العمري لمراسقر التجقري

غري املاستقمة

واأللداة غري املاستقمة

والدوال

األول

الاقوي

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

والتيافيق

العالاق

الفصل الدراسي

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 1راض  ) 162لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
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اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 4

راض 161

الفصل

عدة الاسقعق
املعترد

1

ويع املاسقق

الصف

املاسقر

الفصل الدراسي

ختصصي إلزااي العمري احلقةي عشي

امليييع

الاقوي

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-

املتتقبعق واملتاسماسال احلاسقبية

-

املتتقبعق واملتاسماسال احلاسقبية

املتتقبعق

-

املتتقبعق واملتاسماسال اهلندسية

-

املتتقبعق واملتاسماسال اهلندسية

واملتاسماسال

-

املتاسماسال اهلندسية الالوهقئية

-

املتاسماسال اهلندسية الالوهقئية

-

وظياة ذا احلدان

-

وظياة ذا احلدان

-

الربهقن بقالستقياء الياقيي

-

الربهقن بقالستقياء الياقيي

-

الدوال املامايـة يف املاماـق اقئرـة

-

الـــدوال املامايـــة يف املاماـــق اقئرـــة

ابل املنتصف

-

املتتقبعق كدوال

-

املتتقبعق كدوال

الزاواة
-

الزوااق وايقس الزاواة

-

الدوال املاماية لمزوااق

-

الدوال الدائياة

-

متايل الدوال املاماية بيقويًق

-

-

الدوال املاماية العكاسية

-

بعد املنتصف

الدوال املاماية

الزاواة
-

الزوااق وايقس الزاواة

-

الدوال املاماية لمزوااق

-

الدوال الدائياة
متايل الدوال املاماية بيقويًق
الدوال املاماية العكاسية

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 4راض  ) 161لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
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اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 4

راض 161

الفصل

احلدوة
وةواهلق

القطيع
املخيوطية

ختصصي إلزااي العمري احلقةي عشي

امليييع
-

العرميق عمى كاريا احلدوة
ااسرة كاريا احلدوة
ةوال كاري احلدوة
حتميل الترايال البيقوية لدوال
كاريا احلدوة
لل اعقةال كاريا احلدوة
وظياتق البقاي والعياال
اجلذور واألصفقر
وظياة الصفي الناسيب

-

القطيع املكقفةة
الدوائي
القطيع النقاصة
القطيع الزائد
حتداد ويع القطيع املخيوطية
لل األوظرة اخلطية وغري اخلطية

-

الاقوي

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده
-

 الدراسق التجيابية واملاسحية وبقملاللظة التحميل اإللصقئي االلترقل املشيوط االلترقل والتيزاعق االلترقلية التيزاع الطبيعي -التيزاعق ذا احلدان

بعد املنتصف

االلترقل
واإللصقء

4

املاسقر

ابل املنتصف

كاريا

عدة الاسقعق
املعترد

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

-

العرميق عمى كاريا احلدوة
ااسرة كاريا احلدوة
ةوال كاري احلدوة
حتميل الترايال البيقوية لدوال
كاريا احلدوة
لل اعقةال كاريا احلدوة
وظياتق البقاي والعياال
اجلذور واألصفقر
وظياة الصفي الناسيب
القطيع املكقفةة
الدوائي
القطيع النقاصة
القطيع الزائد
حتداد ويع القطيع املخيوطية
لـــل األوظرـــة اخلطيـــة وغـــري
اخلطية
الدراســـق التجيابيـــة واملاســـحية
وبقملاللظة
التحميل اإللصقئي
االلترقل املشيوط
االلترقل والتيزاعق االلترقلية
التيزاع الطبيعي
التيزاعق ذا احلدان

االلظة  :اُعترد كتقب الياقييق  ( 4راض  ) 161لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
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اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 4

راض 161

الفصل

واملتاسماسال

1

ختصصي
إلزااي

امليييع

التجقري الاقوي عشي

األول

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-

املتتقبعق كدوال

-

املتتقبعق كدوال

-

املتتقبعق واملتاسماسال احلاسقبية

-

املتتقبعق واملتاسماسال احلاسقبية

-

املتتقبعق واملتاسماسال اهلندسية

-

املتتقبعق واملتاسماسال اهلندسية

-

املتاسماسال اهلندسية الالوهقئية

-

املتاسماسال اهلندسية الالوهقئية

-

وظياة ذا احلدان

-

وظياة ذا احلدان

-

الدراســـق التجيابيـــة واملاســـحية

-

الدراســـق التجيابيـــة واملاســـحية

ابل املنتصف

املتتقبعق

161
الياقييق -4
الاسقعقكتقب
سقةسًق :
املاسققراضاملاسقر
املعترد ويع
عدة

الصف

الفصل الدراسي

وبقملاللظة

وبقملاللظة
االلترقل

-

التحميل اإللصقئي

واإللصقء

-

االلترقل املشيوط

-

االلترقل والتيزاعق االلترقلية

-

التيزاع الطبيعي

-

-

التيزاعق ذا احلدان

-

بعد املنتصف

-

التحميل اإللصقئي

-

االلترقل املشيوط

-

االلترقل والتيزاعق االلترقلية
التيزاع الطبيعي
التيزاعق ذا احلدان

االلظة  :اعترد كتقب الياقييق  ( 4راض  ) 161لمريلمة الاقوياة  -الطبعة الاقوية
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اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 5

راض 161

الفصل

عدة الاسقعق
املعترد

4

ويع املاسقق

امليييع

-

القيم القصيى واتيسط اُعدّل التغيّي

-

العرميق عمى الدوال وتيكيب ةالتني

-

العالاق والدوال العكاسية

-

لاسقب النهقاق جرباًق

-

املرقس والاسيعة املتجهة

-

املشتقة

-

النظياة األسقسية يف التفقيل والتكقال

اإللصقء

-

اإللصقء اليصفي

والتيزاعق

-

التيزاعق االلترقلية

االلترقلية

-

التيزاع الطبيعي

واالشتققق

ابل املنتصف

-

حتميل الترايال البيقوية لمدوال والعالاق

النهقاق

الاقوي

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-

الدوال

املاسقر

ختصصي إلزااي التجقري الاقوي عشي

الدوال

حتميل

الصف

الفصل الدراسي

-

الدوال
حتميــل التراــيال البيقويــة
لمدوال والعالاق
القـــيم القصـــيى واتيســـط
اُعدّل التغيّي
العرميــــق عمــــى الــــدوال
وتيكيب ةالتني
العالاق والدوال العكاسية

-

لاسقب النهقاق جرباًق
املرقس والاسيعة املتجهة
املشتقة
النظياــــــة األسقســــــية يف
التفقيل والتكقال
اإللصقء اليصفي
التيزاعق االلترقلية
التيزاع الطبيعي

-

بعد املنتصف

-
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ثقانًق  :كتقب الياقييق  - 5راض 164
اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 5

راض 164

الفصل

املتطقبقق
املاماية

-

الدوال
حتميــل التراــيال البيقويــة لمــدوال
والعالاق
االتصـــقل وســـميك طـــييف الترايـــل
البيقوي والنهقاق
القيم القصيى واتيسط اُعدّل التغيّي
الدوال األم والتحياال اهلندسية
العرميــق عمــى الــدوال وتيكيــب
ةالتني
العالاق والدوال العكاسية

-

تقداي النهقاق بيقويًق
لاسقب النهقاق جرباًق
املرقس والاسيعة املتجهة
املشتقة
املاسقلة حتت املنحنى والتكقال

-

واالشتققق

-

املتطقبقق املاماية
إثبق صحة املتطقبقق املاماية
املتطقبقق املاماية ريع زاواـتني
والفيق بينهرق
املتطقبقق املامايـة لضـعف الزاواـة
ووصفهق
لل املعقةال املاماية
الدوال
حتميـل التراـيال البيقويـة لمــدوال
والعالاق

-

االتصــقل وســميك طــييف الترايــل
البيقوي والنهقاق
القــيم القصــيى واتيســط اُعــدّل
التغيّي
الدوال األم والتحياال اهلندسية
العرميــق عمــى الــدوال وتيكيــب
ةالتني
العالاق والدوال العكاسية
تقداي النهقاق بيقويًق
لاسقب النهقاق جرباًق
املرقس والاسيعة املتجهة
املشتقة
املاسقلة حتت املنحنى والتكقال

-

-

بعد املنتصف

-

العمري الاقوي عشي

األول

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

املتطقبقق املاماية
إثبق صحة املتطقبقق املاماية
املتطقبقــق املامايــة رــيع زاواــتني
والفيق بينهرق
املتطقبقــق املامايــة لضــعف الزاواــة
ووصفهق
لل املعقةال املاماية

-

النهقاق

ختصصي إلزااي

امليييع

-

حتميل الدوال

4

املاسقر

ابل املنتصف

واملعقةال

عدة الاسقعق
املعترد

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

-
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ثقانًق  :كتقب الياقييق  - 5راض 165

اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 5

راض 165

عدة الاسقعق
املعترد

الفصل

املاسقر

ختصصي إلزااي العمري الاقوي عشي

امليييع
-

اقداة يف املتجهق

-

اقداة يف املتجهق

-

املتجهق يف املاستيى االلداثي

-

املتجهق يف املاستيى اإللداثي

-

الضيب الداخمي وااسقطق املتجه

-

الضيب الداخمي وااسقطق املتجه

-

املتجهق يف الفضقء ثالثي األبعقة

-

املتجهق يف الفضقء ثالثي األبعقة

-

الضيب الداخمي والضيب االجتقهي

-

الضيب الداخمي والضيب االجتقهي

لمرتجهق
اإللداثيق
القطبية واألعداة

لمرتجهق يف الفضقء

-

اإللداثيق القطبية

-

اإللداثيق القطبية

-

الصــــير القطبيــــة والصــــير

-

الصــــير القطبيــــة والصــــير

-

األعداة امليكبة ووظياة ةمييافي

اإللصقء

-

اإللصقء اليصفي

والتيزاعق

-

التيزاعق االلترقلية

-

التيزاع الطبيعي

بعد املنتصف

الداكقرتية لمرعقةال

امليكبة

االلترقلية

األول

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

ابل املنتصف

املتجهق

1

ويع املاسقق

الصف

الفصل الدراسي

الداكقرتية لمرعقةال
-

األعداة امليكبة ووظياة ةمييافي

-

اإللصقء اليصفي

-

التيزاعق االلترقلية

-

التيزاع الطبيعي
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ثقانًق  :كتقب الياقييق  - 6راض 166
اسم املاسقق

راز املاسقق

الياقييق 6

راض 166

الفصل

ختصصي إلزااي العمري الاقوي عشي

امليييع

الاقوي

امليييعق اليت تُدّرس ابل املنتصف وبعده

-

اتصقل الدوال احلقيقية

-

اتصقل الدوال احلقيقية

-

تيكيب ةالتني

-

تيكيب ةالتني

-

اشتقق الدوال املاماية

-

اشتقق الدوال املاماية

-

املشتقق العميق

-

املشتقق العميق

-

تطبيقق هندسية

-

تطبيقق هندسية

-

تطبيقق فيزاقئية

-

تطبيقق فيزاقئية

-

املعدّال الزانية امليتبطة

-

املعدّال الزانية امليتبطة

-

تطبيقق املشتقة األوىل والاقوية

-

رسم انحنيق ةوال كاريا احلدوة

-

تطبيقق عمى القيم العظرى والصغيى

-

العالاة بني التفقيل والتكقال

-

تطبيقق املشتقة األوىل والاقوية

-

التكقال غري احملدة

-

رسم انحنيق ةوال كاريا احلدوة

-

تطبيقق عمى التكقال غري احملدة

-

تطبيقق عمى القيم العظرى والصغيى

-

النظياة األسقسية يف التفقيل

-

العالاة بني التفقيل والتكقال

-

التكقال غري احملدة

تطبيقق هندسية عمى التكقال

-

تطبيقق عمى التكقال غري احملدة

احملدة

-

النظياة األسقسية يف التفقيل والتكقال

-

تطبيقق هندسية عمى التكقال احملدة

والتكقال
-

بعد املنتصف

التكقال

4

ويع املاسقق

ابل املنتصف

التفقيل

عدة الاسقعق
املعترد

املاسقر

الصف

الفصل الدراسي
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