


 
 9/ 11األسبوع الرابع        4/9األسبوع الثالث     8/ 27األسبوع الثاني    20/8األسبوع األول     اليوم 
 الحوادث المتنافية  احتماالت اختبار منتصف الفصل  التباديل والتوافيق باستعمال االحتمال التهيئة   األحد 
 الحوادث المتنافية  احتماالت   غير المستقلةو  المستقلةاحتمال الحوادث  التباديل والتوافيق باستعمال االحتمال تمثيل فضاء العينة  االثنين 
 دليل الدراسة والمراجعة غير المستقلة و  المستقلةاحتمال الحوادث  االحتمال الهندسي  تمثيل فضاء العينة  الثالثاء 
 دليل الدراسة والمراجعة غير المستقلة و  المستقلةاحتمال الحوادث  االحتمال الهندسي  تمثيل فضاء العينة  األربعاء 
 ختبار الفصل ا الحوادث المتنافية  احتماالت االحتمال الهندسي   التباديل والتوافيق باستعمال االحتمال الخميس 
     6/10  العودة بعد إجازة عيد الفطر  9/ 18االسبوع الخامس    

 االسبوع السادس 
 10/ 17األسبوع الثامن  10/ 10األسبوع السابع    

 الدوال المثلثية للزوايا  قائمة الزاوية ال ي المثلثات الدوال المثلثية ف         إجازة رسمية لالختبارات المعيارية عداد  اإل األحد 
 الدوال المثلثية للزوايا  قائمة الزاوية ال ي المثلثات الدوال المثلثية ف         إجازة رسمية لالختبارات المعيارية عداد  اإل االثنين 
 الدوال المثلثية للزوايا  الزوايا وقياساتها      إجازة رسمية التراكمي  االختبار الثالثاء 
تقصاء . استرونيةمعمل الجداول االلك التراكمي  االختبار االربعاء 

 اصة المثلثات القائمة الخ
 قانون الجيوب  الزوايا وقياساتها 

 قانون الجيوب  الزوايا وقياساتها  قائمة الزاوية ال ي المثلثات الدوال المثلثية ف التهيئة  الخميس 
 11/ 15عشر     الثاني األسبوع  11/ 8   الحادي عشر األسبوع 11/ 1     العاشراألسبوع  10/ 24    التاسعاألسبوع  
 الدوال المثلثية العكسية  11/ 8   إجازة مطولة     قانون جيوب التمام  قانون الجيوب  األحد 
 الدوال المثلثية العكسية  11/ 9   إجازة مطولة     قانون جيوب التمام  قانون الجيوب  االثنين 
 الدوال المثلثية العكسية  الدوال الدائرية  الدوال الدائرية  : مساحة متوازي األضالع الهندسةمعمل  الثالثاء 
 عةدليل الدراسة والمراج تمثيل الدوال المثلثية بيانيا   الدوال الدائرية  اختبار منتصف الفصل  االربعاء 
 دليل الدراسة والمراجعة تمثيل الدوال المثلثية بيانيا     الدوال الدائرية قانون جيوب التمام  الخميس 
   11/ 29عشر     الرابعاألسبوع  11/ 22عشر     الثالث األسبوع 
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 اختبارات نهاية الفصل  تبار الفصل اخ األحد 
 المعيارية  لالختباراتاإلعداد   االثنين  الدراسي الثالث 

 ار التراكمي االختب الثالثاء 
 مراجعة االربعاء 
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