
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الصف الخامس

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

Connect Ed - Math Links to T1 التعلم التفاعلي و عن بعد -
محتوى عربي

Place Value Additional & Interactive
Resources

Multiply Whole Numbers

3Divide by a One-Digit Divisor

Divide by a Two-Digit-Divisor

Multiply and Divide Decimals

General Guidelines Reveal Math Program 0 0

Guide for Teachers 0

Guide for Students 0

Scope & Sequence 2021 - 2022 0

الخطوة األولى لتفعيل المنصة (مرة واحدة فقط
ALEKS - عندالبدء بالمادة

التعلم التفاعلي و عن بعد -
محتوى عربي

0

ALEKS Platform - منصة الرياضيات 0

MATIFIC Platform -  منصة الرياضيات التفاعلية 0

Learnetic - محتوى رقمي تفاعلي للغاية 0

LS4UAE - MATHEMATICAL LITERACY RECOURCES 0

القيمة المكانية 1-0 0

ضرب األعداد الكلية 2-0 0

القسمة على عدد مكون من رقم واحد 3-0 0

القسمة على عدد مكون من رقمين 4-0 0

ضرب األعداد العشرية وقسمتها 5-0 0

القيمة المكانية حتى منزلة الماليين الوحدة األولى: القيمة المكانية 0

ALEKS Initial Step (Done only once, at the beginning
(of the course

0

مقارنة األعداد الكلية حتى منزلة الماليين وترتيبها 0

ALEKS Platform - منصة الرياضيات 0

نشاط عملي: تمثيل الكسور واألعداد العشرية والنسب
المئوية

0

MATIFIC Platform -  منصة الرياضيات التفاعلية 0

تمثيل األعداد العشرية 0



Connect Ed - Math Links to T3 0

نشاط عملي: فهم القيمة المكانية 0

Learnetic - Highly Interactive Digital Objects Additional & Interactive
Resources

0

القيمة المكانية حتى منزلة أجزاء من األلف 0

مقارنة األعداد العشرية 0

ترتيب األعداد الكلية واألعداد العشرية. 0

استقصاء حل المسائل: استخدام خطة الخطوات األربع 0

LS4UAE - MATHEMATICAL LITERACY RECOURCES 0

التحليل إلى العوامل األولية الوحدة الثانية: ضرب األعداد
الكلية

0

General Guidelines 0

نشاط عملي: أنماط التحليل إلى العوامل األولية 0

Guide for Teachers 0

القوى واألسس 0

Guide for Students 0

أنماط الضرب 0

Scope & Sequence 2021 - 2022 0

استقصاء حل المسائل: إنشاء جدول 0

نشاط عملي: استخدام نواتج الضرب الجزئية وخاصية
التوزيع

0

خاصية التوزيع الوحدة الثانية: ضرب األعداد
الكلية

0

تقدير نواتج الضرب 0

الضرب في أعداد مكونة من رقم واحد 0

الضرب في أعداد مكونة من رقمين 0

عالقة القسمة بالضرب 0

نشاط عملي: نماذج القسمة 0

قسمة األعداد المكون من رقمين 0

أنماط القسمة 0

تقدير نواتج القسمة 0

نشاط عملي: نماذج قسمة األعداد الكبيرة 0

نشاط عملي: خاصية التوزيع ونواتج القسمة الجزئية الوحدة الثالثة: القسمة على
عدد مكون من رقم واحد

0

قسمة األعداد المكونة من ثالثة أرقام وأربعة أرقام 0

وضع الرقم األول 0

نواتج القسمة مع وجود أصفار 0



نشاط عملي: استخدم النماذج لتفسير الباقي 0

تفسير الباقي 0

استقصاء حل المسائل: معلومات زائدة أو غير مذكورة 0

تقدير نواتج القسمة 0

نشاط عملي: التقسيم باستخدام مكعبات نظام العد
العشري

0

القسمة على عدد مكون من رقمين 0

تعديل نواتج القسمة 0

قسمة األعداد الكبيرة 0

استقصاء حل المسائل: حل المسائل األبسط 0

تقدير ناتج ضرب لألعداد الكلية واألعداد العشرية الوحدة الخامسة: ضرب
األعداد العشرية وقسمتها

0

نشاط عملي: استخدام النماذج في الضرب 0

ضرب األعداد العشرية في األعداد الكلية 0

نشاط عملي: استخدام النماذج لضرب األعداد العشرية 0

ضرب األعداد العشرية 0

ضرب األعداد العشرية في قوى العشرة 0

استقصاء حل المسائل: البحث عن نمط 0

خواص الضرب 0

تقدير نواتج القسمة 0

نشاط عملي: قسمة األعداد العشرية 0

قسمة األعداد العشرية على األعداد الكلية 0

نشاط عملي: استخدام النماذج لقسمة األعداد العشرية 0

قسمة األعداد العشرية 0

قسمة األعداد العشرية على قوى العشرة 0

كتاب الطالب للصف الخامس كتاب الطالب للفصل الدراسي
األول

0



الصف الخامس النخبة

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

Guide for Teachers Reveal Math Program

Connect Ed - Math Links to T1 Interactive and Distance
Learning - English Content

Multiply and Divide Decimals

General Guidelines Reveal Math Program 0 0

Guide for Students 0

Scope & Sequence 2021 - 2022 0

ALEKS - الرياضيات Interactive and Distance
Learning - English Content

0

MATIFIC - الرياضيات التفاعلية 0

*Mathematical Literacy Resources* 0

Place Value Interactive and Distance
Learning - English Content

1 1

Multiply Whole Numbers 2


