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 20 .......  / 20.......   :السنة الدراسية .

 (سٌاضٍاخ ) اتتذائً  انثـانثـحانتىفٍق تٍه انتذسج و كتاب انتهمٍـز انخاص تانسىح

 انمالحظح ما ٌىافقه مه كتاب انتهمٍز انمىضىع حسة انتذسج انـىصاسي األسثىع
  انتقـــــــــىٌم انتـشخٍــــــظً 01

 
02 

 1000ـ األػذاد األطغش مه 
 ( 100 – 100)؛(10- 10) انتدمغ 

 ـ متمح ػذد انفتشج وانمائح انمىانٍح

  48 – 47 - 46: ص
 

 مه إػذاد انمؼهم

 

 
03 

 1000ـ األػذاد األطغش مه 
  تشقٍم–ستثح -    مقاسوح ـ تؼٍٍه 

 ـ األػذاد وانمثانغ انمانٍح

 مه إػذاد انمؼهم
 

 مه إػذاد انمؼهم

 

 ـ متتانٍح األػـــذاد 04
 ـ انتىظٍم فً انفضــاء

 44: ص
 136 – 122:ص

 

 ـ حم مشكالخ خمؼٍــح 05
 مشكة انمسطشج وانكىط نىطف شكمـ استؼمال 

 62: ص
 مه إػذاد انمؼهم

 

 مدمىعطشف مختهفح نحساب )ـ حساب متمؼه فٍه 06

 (انتؼشف وانتحقق وانشسم)االستقامٍح 
 مه إػذاد انمؼهم

 36:ص
 

 حم مشكالخ مشكثــح الستثمـاس انمؼـــاسف 07
 

08 
 999ـ إػــــذاد أكثــش مه 

 ـ انتمٍٍــض تٍه انشقم وانؼــذد
 999ـ األػـــذاد األكثــش مه 

 10: ص
 18: ص
 58 - 24: ص

 

 
09 

 ـ مقــاسوــح و قٍــاط أطــىال
 ـ حساب دهـــىً

 ـ ػمـهٍــح انطـــشذ 

 42 – 41: ص
 مه إػذاد انمؼهم

 56 - 32: ص

 

 
10 

 ـ انـضاوٌــح انقائـمــح 
 ـ فهــــم وض مشـكـم

 ـ حـم مشكالخ ضشتٍـح 

 66: ص 
 مه إػذاد انمؼهم

 106:ص

 

 ( وقـم –وطف  )ـ انمضهؼـــاخ  11
  999ـ األػــــذاد األكثــش مه 

 130: ص
 12: ص

 

 حم مشكالخ مشكثــح الستثمـاس انمؼـــاسف 12

  (اختــثـــــــاس انفظــــم األول )انتـقـــــىٌــم  13

 
14 

 ـ استـؼمــال انـشصوامـــح 
 ـ قـــــشاءج انســاػــح  

 ـ استؼــمال اَنـح انحـاسثــح

 110: ص
 84: ص
 132 - 94 – 05: ص

 

 (تىاء خذول انضشب)ـ انضـــشب  15
 ـ حســاب مسافـح أو محٍظ مضـهغ 

 70: ص
 مه إػــذاد انمؼـهم

 

 ـ مشكـالخ ضـشتٍــح   16
  انــشتـغ – انضـؼف –ـ انىـظف 

 106: ص
 90 - 76 – 74 – 72: ص

 

 



 

 

 

 (سٌاضٍاخ) اتتذائً  انثـانثـحانتىفٍق تٍه انتذسج و كتاب انتهمٍـز انخاص تانسىح

 انمالحظح ما ٌىافقه مه كتاب انتهمٍز انمىضىع حسة انتذسج انـىصاسي األسثىع

 ـ قطؼــح مستـقٍمــــح  17
 100 و فـً 10ـ انضــشب فً 

 52: ص
 104: ص

 

 ـ انتــؼامــذ و انتـــىاصن  18
 (1)وضـــغ ػمـهٍـــح انضــشب 

 78: ص
 68: ص

 

 ـ انـشتاػـٍــاخ  19
 ـ حســاب خـــذاءاخ 

 مه إػذاد انمؼهم
 92: ص

 

 ـ انكــتــم  20
 ـ حم مشكالخ متؼهقح تاندمغ وانضـشب

 108 – 42:ص
 114: ص

 

 ـ وطف ووقم أشـكال مــشكثح  21
 ـ حـم مشكـالخ متؼهقـح تاألػــذاد

 78: ص
 120: ص

 

 حم مشكالخ مشكثــح الستثمـاس انمؼـــاسف 22

  (اختــثـــــــاس انفظــــم انثــاوـً )انتـقـــــىٌــم  23

  (حم مشكالخ)ـ استخشاج  مؼهىماخ مه مظذس 24
 ـ مختهف ستظ تشوامح إوشاد مشكم

 142: ص
 مه إػذاد انمؼهم

 

   مه إػذاد انمؼهم (أضاف أو طشذ)ـ حســاب متمؼــه فٍه  25

 (11 و 9أضاف أو طشذ )ـ حسـاب متمؼــه فٍه 26
 ـ كتــاتح ػـــذد ػهى شــكم خــذاء 

 مه إػذاد انمؼهم
 مه إػذاد انمؼهم

 

  126:ص ـ حم مشكالخ متؼهـقح تانتقسٍم انمتساوي  27

 ـ استؼمال انمـــذوس 28
 ـ ػمهٍــح انضـــشب 

 124: ص
 112: ص

 

 ـ حســاب خـــذاءاخ  29
 (انتؼشف و انتحـقق)ـ انتـــىاصي 

 مه إػذاد انمؼهم
 78: ص

 

  مه إػذاد انمؼهم ـ وطف ووقــم انشكم وانتحقق  30

  كتاب ـ أوــشطـــــح 31

  كتاب ـ أوــشطــــــح 32

 حم مشكالخ مشكثــح الستثمـاس انمؼـــاسف 33

  (اختــثـــــــاس انفظــــم انثــانــث )انتـقـــــىٌــم  34

 


