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المناهج المقررة-تعليم عام 
الصف الثالث االعدادي 

مادة الرياضيات

 الجبر
الوحدة األولى: المعادالت

   ١.١. حل معادلتين من الدرجة األولى في. 
       متغيرين جبرًيا وبيانًيا

 ٢.١. حل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول 
واحد بيانًيا وجبرًيا

 ٣.١. حل معادلتين في متغيرين إحداهما من 
الدرجة األولى واألخرى من الدرجة الثانية

 الوحدة الثانية: الدوال الكسرية
والعمليات عليها

٢.١. مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود. 

جزء الشرح: من بداية الكتاب حتى صفحة 14
جزء التدريبات: من بداية التدريبات حتى صفحة 7

 الهندسة
الوحدة الرابعة: الدائرة

       ١.٤. تعاريف ومفاهيم أساسية 
٢.٤. أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة 

٣.٤تعيين الدائرة
٤.٤عالقة أوتار الدائرة بمركزها

الوحدة الخامسة: الزوايا واألقواس
في الدائرة 

       ١.٥. الزاوية المركزية وقياس األقواس 
 ٢.٥. العالقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية 

المشتركتين في القوس

جزء الشرح: من صـ 35 الي صـ 73
جزء التدريبات: من صـ 18 الي صـ 31

مادة الدراسات االجتماعية

 الجغرافيا
 الوحدة االولى : الموارد واألنشطة

االقتصادية في العالم
الدرس األول : النشاط الزراعي وموارده في العالم  

 الدرس الثاني: الرعي والثروة الحيوانية
والسمكية في العالم

 تابع الوحدة األولى: الموارد واالنشطة االقتصادية
في العالم

الدرس الثالث : النشاط التعديني في العالم
الدرس الرابع : النشاط الصناعي في العالم

(حتي نهاية الدرس صفحة رقم 25)

التاريخ
 الوحدة الثالثة : ثورة يوليو والصراع

العربي االسرائيلي
الدرس االول : ثورة 23 يوليو 1952م

الدرس الثاني :مصر والقضية الفلسطينية

 تابع الوحدة الثالثة : ثورة يوليو والصراع 
العربي االسرائيلي

 الدرس الثالث : حرب أكتوبر 1973م
(حتي نهاية الدرس صفحة رقم 66)

للوصول لجميع المواد الدراسية
 لجميع مراحل التعليم االساسي 

study.ekb.eg

 للتواصل مع معلمي جميع المواد
 الدراسية لجميع مراحل التعليم

االساسي

 سيتاح الموقع لجميع الطالب
والمعلمين خالل أيام

edmodo.org

مادة اللغة العربية

 فالق الحب والنوى
 حتى صـ37

 الكتاب ذو الموضوع الواحد
حتى نهاية الفصل الحادي عشر

مادة اللغة االنجليزية

 units10 - 11 - 12 - Rd - 13 - 14
SB p. 2 : 28
WB p.iv:20

Reader ch. 4:5

مادة العلوم
الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي

حتى نهاية المقاومة المتغيرة، ص 31


