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في األسبوع  عدد الحصص رياضيات املادة:  خامس الصف:  ابتدائي  املرحلة:   6 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ( 5التهيئة )  –العبارات الجبرية واملعادالت : خامسالفصل ال

 عبارات الجمع والطرح الجبرية 

 خطة حل املسألة: حل مسألة أبسط

 تابع خطة حل املسألة: حل مسألة أبسط 

 عبارات الضرب والقسمة الجبرية

 ( 5)استقصاء حل املسألة 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 ( 5) تابع استقصاء حل املسألة

 ( 5اختبار منتصف الفصل )

 استكشاف: آالت الدوال 

 جداول الدوال 

 ترتيب العمليات 

 استكشاف: تمثيل معادالت الجمع والطرح بنماذج 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 إجازة مطولة 

 معادالت الجمع والطرح

 استكشاف: تمثيل معادالت الضرب بنماذج  

 معادالت الضرب

 (5اختبار الفصل )

 (5االختبار التراكمي )

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 ( 6التهيئة )  –سادس: الكسور االعتيادية الفصل ال

 القسمة والكسور االعتيادية 

 تابع القسمة والكسور االعتيادية

 استكشاف: تمثيل األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية بالنماذج

 سور غير الفعلية الك

 بأشكال فن خطة حل املسألة: التمثيل 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 تابع خطة حل املسألة: التمثيل بأشكال فن 

 األعداد الكسرية 

 ( 6اختبار منتصف الفصل )

 مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية 

 الكسرية تابع مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد  

 تقريب الكسور 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي  المحتوى الدراسي على األسابيع في ال  توزيع
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 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 ( 6استقصاء حل املسألة )

 ( 6تابع استقصاء حل املسألة )

 (6اختبار الفصل )

 (6االختبار التراكمي )

 ( 7التهيئة )  – سابع: اإلحصاء واالحتمالالفصل ال

 الحساب والوسيط واملنوال املتوسط 

 (7األسبوع )

 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 

 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 

 ( 7استقصاء حل املسألة )

 (7تابع  استقصاء حل املسألة )

 التمثيل باألعمدة

 تابع  التمثيل باألعمدة 

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 توسع: معمل الجداول اإللكترونية: التمثيل باألعمدة واألعمدة املزدوجة

 االحتمال 

 ( 7اختبار منتصف الفصل )

 استكشاف: االحتمال والكسور 

 االحتمال والكسور 

 خطة حل املسألة: إنشاء قائمة 

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 تابع  خطة حل املسألة: إنشاء قائمة

 استكشاف: النواتج املمكنة 

 تحديد النواتج املمكنة 

 (7اختبار الفصل )

 (7االختبار التراكمي )

 ( 8التهيئة )   –ل الثامن: القواسم واملضاعفات الفص 

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 القواسم املشتركة 

 استكشاف: األعداد األولية واألعداد غير األولية 

 األعداد األولية وغير األولية 

 تابع األعداد األولية وغير األولية 

 الكسور املتكافئة 

 تابع الكسور املتكافئة 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 ( 8هيا بنا نلعب )

 ( 8اختبار منتصف الفصل )

 تبسيط الكسور 
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 تابع تبسيط الكسور 

 خطة حل املسألة: البحث عن نمط

 نمط تابع خطة حل املسألة: البحث عن 

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 املضاعفات املشتركة 

 مقارنة الكسور االعتيادية

 (8اختبار الفصل )

 (8االختبار التراكمي )

 التأسيس  إجازة

 التأسيس إجازة 
 (13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م 2/3/2023 -هـ   10/8/1444

 االختبارات الفصلية 


