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اسى انًادج:
Mathematics and Spherical
Triangles

أهذف انًادج انؼايح وانخاصح
ذهذف انًادج أٌ َكىٌ انطانة لادراً ػهً ذطثُك انًؼادالخ وانطرق انرَاضُح واسرخذايها فٍ يداالخ انًسازح
األرضُح وانًسر اندىٌ وانخرائظ وانًسازح اندُىدَسُح يٍ يداالخ ػهى هُذسح انًسازح.

األسثىع

انًفرداخ انُظرَح نًادج انرَاضُاخ وانًثهثاخ انكروَح
ذفاصُم انًفرداخ

1

يراخؼح فٍ زم انًؼادالخ ،يؼادنح يٍ انذرخح األونً ،يؼادنح يٍ انذرخح انثاَُح تاسرخذاو
انماَىٌ انؼاو ،زم يؼادنرٍُ يٍ انذرخح األونً أَُا ً وتُاَُا ً.
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انًصفىفاخ ،أَىاػها ،خًغ وطرذ انًصفىفاخ.
يُمىل انًصفىفح ،يؼكىس انًصفىفح ،ضرب انًصفىفاخ.
انًسذداخ ،انثُائُح وانثالثُح.
زم انًؼادالخ اَُِح تاسرخذاو انًسذداخ.

6

يؼادنح انًسرمُى ،ذؼايذ يسرمًٍُُ ،ذىازٌ يسرمًٍُُ ،تؼذ َمطح ػٍ يسرمُى ،انثؼذ تٍُ
َمطرٍُ.
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انًثهثاخ ،تؼض انمىاٍَُ انًهًح فٍ انُسة انًثهثُح ،زم انًثهث انمائى.
زم انًثهث ،تؼض انمىاٍَُ انًسرخذيح فٍ زم انًثهث ،لاَىٌ اندُة واندُة ذًاو.
ذًارٍَ يرُىػح فٍ زم انًثهث.
انمطاع انذائرٌ ،انمطؼح انذائرَح ،إَداد انًسازح وانًسُظ.
انًشرمح ،انذوال انًرؼذدج انسذود ،انذوال انضًُُح.
يشرمح انذوال انًثهثُح.
ذطثُماخ انًشرمح  /اَداد يؼادنح انًًاس
انركايم ،ذكايم انذوال اندثرَح.
ذكايم انذوال انًثهثُح.
انركايم انًسذد ،ذطثُماخ انركايم انًسذد
انًسازح ذسد يُسٍُ ،انًسازح تٍُ يُسٍُُ.
انطرق انؼذدَح فٍ انركايم ،إَداد انًسازح تاسرخذاو لاػذج شثه انًُسرف.
إَداد انًسازح تاسرخذاو لاػذج سًثسىٌ.
انؼًهُاخ اإلزصائُح  /انًذي ،انىسظ انسساتٍ ،االَسراف انًؼُارٌ.

21

انرسىو انثُاَُح  /انًُسٍُ انثُاٍَ ،االػًذج انثُاَُح ،انًذرج انثُاٍَ ،انذائرج انركرارَح (زاوَح
انمطاع).

22

انًثهث انكروٌ ،ذؼرَفه ،خىاصه ،لىاػذ َاتُُر.

23

زم انًثهث انكروٌ انمائى.

24

زم انًثهث انكروٌ انًرساوٌ األضالع وانًرساوٌ انسالٍُ.

25

انًثهث انكروٌ انًائم ،لاَىٌ اندُة واندُة ذًاو.

26

انفضهح انكروَح نهًثهث انكروٌ ،يسازح انًثهث انكروٌ.

27

ذًارٍَ يرُىػح فٍ زم انًثهث انكروٌ.

28

ترَايح ( ،)Matlabذؼرَفه ،تؼض ذطثُماذه.

29

زم انًصفىفاخ وانًسذداخ ،انًشرمح ،انركايم تاسرخذاو ترَايح (.)Matlab

30

انرسىو انثُاَُح تاسرخذاو ترَايح (.)Matlab
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 .3كراب انرَاضُاخ انرطثُمُح ،ذأنُف َؼمىب صثاغح.
 .4كراب انًثهثاخ انكروَح ،ذأنُف َؼمىب صثاغح.

