
األسبوع الثاني ٨/ ٢- ١٢/ ٢

القوى واألسس ١

 القوى واألساس٢

 ترتيب العمليات٣

 ترتيب العمليات٤

 اختبار منتصف الفصل٥

 الجبر املتغيرات والعبارات٦

 األسبوع السادس ٦/ ٣- ١٠/ ٣

 املتوسط الحسابي١

 املتوسط الحسابي٢

 الوسيط واملنوال واملدى ٣

الوسيط واملنوال واملدى ٤

اختبار الفصل/ االختبار التراكمي ٥

الفصل ٣(العمليات على الكسور العشرية) التهيئة٦

األسبوع  العاشر ٥/ ٤- ٩/ ٤

 ضرب الكسور العشرية١

 ضرب الكسور العشرية٢

 قسمة الكسور العشرية على أعداد ٣
كلية  قسمة الكسور العشرية على أعداد ٤
كلية  استكشاف: القسمة على كسر ٥

عشري القسمة على كسر عشري٦

األسبوع االول ١ /٢ -٥ / ٢

الفصل ١ الجبر:(األنماط العددية والدوال)التهيئة١

الخطوات األربع لحل املسألة ٢

الخطوات األربع لحل املسألة ٣

العوامل األولية٤

العوامل األولية٥

العوامل األولية٦

 األسبوع الخامس ٢٩/ ٢- ٣/ ٣

 خطة حل املسألة إنشاء  جدول١

التمثيل باالعمدة والخطوط ٢

التمثيل باالعمدة والخطوط ٣

التمثيل بالنقاط ٤

التمثيل بالنقاط ٥

اختبار منتصف الفصل ٦

األسبوع  التاسع ٢٧/ ٣- ٢/ ٤

جمع الكسور العشرية وطرحها ١

اختبار منتصف الفصل ٢

استكشاف: ضرب الكسور العشرية في اعداد كلية ٣

ضرب الكسور العشرية في اعداد ٤
كلية  ضرب الكسور العشرية في اعداد ٥
كلية  استكشاف: ضرب الكسور العشرية ٦

األسبوع الثالث عشر ٢٦/ ٤- ٣٠ / ٤

١

اختبارات نهائية
٢

٣

٤

٥

األسبوع الثالث  ١٥/ ٢ -١٩/ ٢

 الجبر املتغيرات والعبارات١

 الجبر: الدوال٢

 الجبر: الدوال٣

 خطة حل املسألة :التخمني والتحقق٤

 خطة حل املسألة :التخمني والتحقق٥

الجبر : املعادالت٦

األسبوع السابع ١٣/ ٣ - ١٧/ ٣

تمثيل الكسور العشرية ١

تمثيل الكسور العشرية ٢

مقارنة الكسور العشرية وترتيبها ٣

مقارنة الكسور العشرية وترتيبها ٤

تقريب الكسور العشرية ٥

تقريب الكسور العشرية ٦

األسبوع الحادي عشر ١٢/ ٤- ١٦/ ٤

القسمة على كسر عشري ١

خطة حل املسالة:التحقق من معقولية اإلجابة٢

خطة حل املسالة:التحقق من معقولية اإلجابة٣

اختبار الفصل٤

االختبار التراكمي ٥

إجازة مطولة ٦

األسبوع الرابع ٢٢/ ٢ -٢٦/ ٢

الجبر : املعادالت١

 اختبار الفصل -االختبار التراكمي٢

الفصل ٣(اإلحصاء والتمثيالت البيانية) التهيئة٣

خطة حل املسالة: إنشاء جدول٤

٥
إجازة اليوم الوطني

٦

األسبوع الثامن ٢٠/ ٣- ٢٤/ ٣

١
إجازة مطولة 

٢

تقدير ناتج جمع الكسور العشرية ٣
وطرحها تقدير ناتج جمع الكسور العشرية ٤
وطرحها استكشاف: جمع الكسور العشرية وطرحها باستعمال ٥
النماذج

جمع الكسور العشرية وطرحها ٦

األسبوع الثاني عشر ١٩/ ٤- ٢٣/ ٤

١

مراجعة

٢

٣

٤

٥

٦

توزيع منهج مادة الرياضيات للعام الدراسي  ١٤٤٤ - للصف السادس المرحلة االبتدائية -الفصل الدراسي االول 

معلم/ة املادة: 

مشرف/ة املادة:

مدير/ ة املدرسة:
@maths0120               @mathh101



األسبوع الثاني ٨/ ٢- ١٢/ ٢

القيمة املنزلية ضمن أجزاء األلف١

اختبار منتصف الفصل٢

مقارنة الكسور العشرية٣

 ترتيب األعداد والكسور العشرية٤

 ترتيب األعداد والكسور العشرية٥

 خطة حل املسألة (التخمني ٦
 األسبوع السادس ٦/ ٣- ١٠/ ٣والتحقق)

الجمع والطرح ذهنيا١ً

اختبار الفصل/ االختبار التراكمي ٢

الفصل٣(الضرب) التهيئة٣

أنماط الضرب ٤

استكشاف : الضرب الذهني٥

خاصية التوزيع٦

األسبوع  العاشر ٥/ ٤- ٩/ ٤

القسمة على عدد من رقم واحد١

القسمة على عدد من رقم واحد٢

 اختبار منتصف الفصل٣

القسمة على عدد من رقمني٤

القسمة على عدد من رقمني٥

خطة حل املسألة (تمثيل املعطيات) ٦

األسبوع االول ١ /٢ -٥ / ٢

الفصل ١ الجبر:(القيمة املنزلية)التهيئة١

القيمة املنزلية ضمن الباليني٢

القيمة املنزلية ضمن الباليني٣

املقارنة بني األعداد ٤

استكشاف : الكسور االعتيادية والكسور العشرية ٥

تمثيل الكسور العشرية ٦

 األسبوع الخامس ٢٩/ ٢- ٣/ ٣

استكشاف :جمع الكسور العشرية ١
وطرحها

جمع الكسور العشرية وطرحها٢

جمع الكسور العشرية وطرحها٣

هيا بنا نلعب٤

خصائص الجمع ٥

الجمع والطرح ذهنيا٦ً

األسبوع  التاسع ٢٧/ ٣- ٢/ ٤

استقصاء حل املسألة ١

اختبار الفصل / اختبار تراكمي٢

الفصل ٤(القسمة) التهيئة٣

أنماط القسمة٤

تقدير نواتج القسمة٥

استكشاف:القسمة باستعمال ٦
األسبوع الثالث عشر ٢٦/ ٤- ٣٠ / ٤النماذج

١

اختبارات نهائية
٢

٣

٤

٥

األسبوع الثالث  ١٥/ ٢ -١٩/ ٢

 خطة حل املسألة (التخمني ١
والتحقق) هيا بنا نلعب ٢

اختبار الفصل/ االختبار التراكمي ٣

الفصل ٣(الجمع والطرح) التهيئة٤

تقريب األعداد والكسور العشرية ٥

تقدير نواتج الجمع والطرح ٦

األسبوع السابع ١٣/ ٣ - ١٧/ ٣

تقدير نواتج الضرب١

الضرب في عدد من رقم واحد٢

 اختبار منتصف الفصل٣

خطة حل املسألة ( رسم صورة) ٤

خطة حل املسألة ( رسم صورة) ٥

الضرب في عدد من رقمني٦

األسبوع الحادي عشر ١٢/ ٤- ١٦/ ٤

خطة حل املسألة (تمثيل املعطيات) ١

استكشاف : تفسير باقي القسمة٢

 تفسير باقي القسمة٣

هيا بنا نلعب٤

اختبار الفصل / االختبار التراكمي ٥

إجازة مطولة ٦

األسبوع الرابع ٢٢/ ٢ -٢٦/ ٢

تقدير نواتج الجمع والطرح ١

 خطة حل املسألة ( الحل عكسياً )٢

 خطة حل املسألة ( الحل عكسياً )٣

اختبار منتصف الفصل ٤

٥
إجازة اليوم الوطني

٦

األسبوع الثامن ٢٠/ ٣- ٢٤/ ٣

١
إجازة مطولة 

٢

الضرب في عدد من رقمني٣

خصائص الضرب ٤

خصائص الضرب ٥

استقصاء حل املسألة ٦

األسبوع الثاني عشر ١٩/ ٤- ٢٣/ ٤

١

مراجعة

٢

٣

٤

٥

٦

توزيع منهج مادة الرياضيات للعام الدراسي  ١٤٤٤ - للصف الخامس المرحلة االبتدائية -الفصل الدراسي االول 

معلم/ة املادة: 

مشرف/ة املادة:

مدير/ ة املدرسة:
@maths0120               @mathh101



األسبوع الثاني ٨/ ٢- ١٢/ ٢

مهارة حل املسألة:استعمال ١
الخطوات األربع  املقارنة بني األعداد٢

 اختبار منتصف الفصل٣

 ترتيب األعداد٤

ترتيب األعداد/ هيا بنا نلعب٥

تقريب األعداد ٦

 األسبوع السادس ٦/ ٣- ١٠/ ٣

 اختبار الفصل/ االختبار التراكمي ١

 الفصل ٣ (تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها)التهيئة٢

جمع البيانات وتنظيمها٣

جمع البيانات وتنظيمها٤

خطة حل املسألة: إنشاء جدول ٥

خطة حل املسألة: إنشاء جدول ٦

األسبوع  العاشر ٥/ ٤- ٩/ ٤

خطة حل املسألة: اإلستدالل املنطقي ١

اكتشاف قاعدة من جدول٢

جداول الدوال :جداول الجمع ٣
والطرح جداول الدوال :جداول الجمع ٤
والطرح اختبار منتصف الفصل٥

استقصاء حل املسألة :اختبار الخطة املناسبة٦

األسبوع االول ١ /٢ -٥ / ٢

الفصل ١ الجبر:(القيمة ١
املنزلية)التهيئة  القيمة املنزلية ضمن مئات األلوف٢

القيمة املنزلية ضمن مئات األلوف٣

 استكشاف: إلى أي مدى يكون املليون ٤
كبيرة

 القيمة املنزلية ضمن املاليني٥

 مهارات حل املسالة استعمال الخطوات األربع٦

 األسبوع الخامس ٢٩/ ٢- ٣/ ٣

الجمع١

اختبار منتصف الفصل ٢

استكشاف: الطرح٣

الطرح/ هيا بنا نلعب٤

الطرح مع وجود أصفار٥

الطرح مع وجود أصفار٦

األسبوع  التاسع ٢٧/ ٣- ٢/ ٤

الفصل ٤ (األنماط والجبر)التهيئة١

استكشاف: تمثيل العبارات العددية٢

العبارات والجمل العددية٣

تمثيل الجمل العددية وكتابتها٤

تمثيل الجمل العددية وكتابتها٥

خطة حل املسألة:اإلستدالل املنطقي٦

األسبوع الثالث عشر ٢٦/ ٤- ٣٠ / ٤

١

اختبارات نهائية
٢

٣

٤

٥

األسبوع الثالث  ١٥/ ٢ -١٩/ ٢

استقصاء حل املسألة :اختبار الخطة املناسبة١

استقصاء حل املسألة :اختيار الخطة املناسبة٢

 اختبار الفصل/ االختبار التراكمي ٣

الفصل ٢( الجمع والطرح) التهيئة٤

الجبر : خصائص الجمع وقواعد ٥
الطرح الجبر : خصائص الجمع وقواعد ٦
األسبوع السابع ١٣/ ٣ - ١٧/ ٣الطرح

التمثيل باالعمدة ١

التمثيل باالعمدة ٢

 اختبار منتصف الفصل٣

التمثيل بالخطوط ٤

التمثيل بالخطوط ٥

التمثيل بالقطاعات الدائرية٦

األسبوع الحادي عشر ١٢/ ٤- ١٦/ ٤

استقصاء حل املسألة :اختبار الخطة املناسبة١

جداول الدوال : جداول الضرب والقسمة٢

جداول الدوال : جداول الضرب والقسمة٣

اختبار الفصل٤

االختبار التراكمي ٥

إجازة مطولة ٦

األسبوع الرابع ٢٢/ ٢ -٢٦/ ٢

تقدير املجموع والفرق١

مهارة حل املسألة :التقدير أو اإلجابة الصحيحة٢

مهارة حل املسألة :التقدير أو اإلجابة الصحيحة٣

الجمع٤

٥
إجازة اليوم الوطني

٦

األسبوع الثامن ٢٠/ ٣- ٢٤/ ٣

١
إجازة مطولة 

٢

التمثيل بالقطاعات الدائرية٣

االحتمال ٤

االحتمال٥

اختبار الفصل / االختبار ٦
األسبوع الثاني عشر ١٩/ ٤- ٢٣/ ٤التراكمي

١

مراجعة

٢

٣

٤

٥

٦

توزيع منهج مادة الرياضيات للعام الدراسي  ١٤٤٤ - للصف الرابع المرحلة االبتدائية -الفصل الدراسي االول 

معلم/ة املادة: 

مشرف/ة املادة:

مدير/ ة املدرسة:
@maths0120               @mathh101


