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الصف السادس عام

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

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

Scope & Sequence 2021 - 2022 Reveal Math Program

Fractions, Decimals, and Percents Additional & Interactive
Resources

Compute with Multi-Digit Numbers and Fractions

Integers, Rational Numbers, and the Coordinate
Plane

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

التعلم التفاعلي و عن بعد -
محتوى عربي

0 0

ALEKS Platform - منصة الرياضيات 0

MATIFIC Platform -  منصة الرياضيات التفاعلية 0

Learnetic - محتوى رقمي تفاعلي للغاية 0

LS4UAE - MATHEMATICAL LITERACY RECOURCES 0

0-1 النسب و المعدالت 0

0-2  الكسور واألعداد العشرية والنسب المئوية 0

0-3  إجراء عمليات حسابية على أعداد متعددة األرقام 0

0-4  ضرب وقسمة الكسور 0

General Guidelines Reveal Math Program 0

Guide for Teachers 0

Guide for Students 0

العوامل والمضاعفات الوحدة األولى: النسب
والمعدالت

0

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

0

مختبر االستكشاف1: النسب 0

ALEKS Platform - منصة الرياضيات 0

النسب 0

MATIFIC Platform -  منصة الرياضيات التفاعلية 0

مختبر االستكشاف2: معدالت الوحدة 0

LS4UAE - MATHEMATICAL LITERACY RECOURCES 0

المعدالت 0

Learnetic - Highly Interactive Digital Objects 0



جداول النسب 0

تمثيل جداول النسب بيانيًا الوحدة األولى: النسب
والمعدالت

0

استقصاء حل المسائل: خطة الخطوات األربع 0

النسب المكافئة 0

مختبر االستكشاف3: مسائل النسب والمعدالت 0

مسائل النسب والمعدالت 0

األعداد العشرية والكسور 0

مختبر االستكشاف1: تمثيل النسبة المئوية 0

النسب المئوية والكسور 0

النسب المئوية واألعداد العشرية 0

النسب المئوية األكبر من 100% والنسب المئوية األقل
من %1

0

استقصاء حل المسائل: حل المسائل األبسط 0

مقارنة الكسور واألعداد العشرية والنسب المئوية
وترتيبها

الوحدة الثانية: الكسور
واألعداد العشرية والنسب

المئوية

0

تقدير النسب المئوية 0

مختبر االستكشاف2: النسبة المئوية من عدد 0

النسبة المئوية من عدد 0

حل مسائل النسبة المئوية 0

جمع األعداد العشرية وطرحها 0

تقدير ناتج الضرب 0

ضرب األعداد العشرية في األعداد الكلية 0

ضرب األعداد العشرية في أعداد عشرية 0

مختبر االستكشاف1: الضرب في قوى العشرة 0

استقصاء حل المسائل: البحث عن نمط 0

قسمة األعداد متعددة األرقام الوحدة الثالثة: إجراء عمليات
حسابية على أعداد متعددة

األرقام

0

تقدير نواتج القسمة 0

قسمة األعداد العشرية على أعداد كلية 0

قسمة األعداد العشرية على أعداد عشرية 0

تقدير ناتج ضرب الكسور 0

ضرب الكسور واألعداد الكلية 0

ضرب الكسور 0

ضرب األعداد الكسرية 0



تحويل وحدات القياس 0

استقصاء حل المسائل: تصميم رسم بياني 0

مختبر االستكشاف1: قسمة األعداد الكلية على كسور الوحدة الرابعة: ضرب وقسمة
الكسور

0

قسمة األعداد الكلية على كسور 0

مختبر االستكشاف2: قسمة الكسور 0

قسمة الكسور 0

قسمة األعداد الكسرية 0

كتاب الطالب للصف السادس 0

Ratios and Rates 2 1



الصف السادس النخبة

الدرس الوحدة عدد الحصص أسبوع

Guide for Teachers Reveal Math Program

Compute with Multi-Digit Numbers Interactive & Distance
Learning - English Content

Multiply and Divide Fractions

General Guidelines Reveal Math Program 0 0

Guide for Students 0

Scope & Sequence 2021 - 2022 0

ALEKS - الرياضيات Interactive & Distance
Learning - English Content

0

MATIFIC 0

*Mathematical Literacy Resources* 0

Ratios and Rates Interactive & Distance
Learning - English Content

2 1

Fractions, Decimals, and Percents 2


