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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

(280)  

 

 

1/  15 – 11/1(   1األسبوع )  1/  22 – 18/1( 2األسبوع )  29/1  - 25/1(  3األسبوع )   7/2 – 3/2(   4األسبوع )    

 ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم

 األحد

مراجعة ملا تم دراسته في الفصل الثاني للعام 
 املاض

املتغيرات والعباراتالجبر:  األحد 1 مقدمة وتهيئة الفصل األول  األحد 1  1 الجبر  . املعادالت األحد 1 

املتغيرات والعباراتالجبر:  اإلثنين 2 الخطوات األربع لحل املسألة اإلثنين 2 اإلثنين  2 الجبر  . املعادالت اإلثنين 2 

والدال :الجبر  الثالثاء 3 العوامل األولية الثالثاء 3 الثالثاء  3 مقدمة تهيئة الفصل الثاني الثالثاء 3 

لالدوا :الجبر األربعاء 4 القوى واالسس األربعاء 4 األربعاء  4 إجازة اليوم الوطني األربعاء 4 

 5 إجازة اليوم الوطني الخميس 5 خطة حل املسألة )التخمين والتحقق ( الخميس 5 ترتيب العمليات الخميس 5 الخميس

14/2 – 10/2(  5األسبوع )  21/2 – 17/2(  6األسبوع )  28/2 – 24/2(   7األسبوع )   5/3 – 1/3(  8األسبوع )   

 ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم

 األحد 1 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها األحد 1 الوسيط واملنوال واملدى األحد 1 خطة حل املسألة )إنشاء جدول( األحد

استكشاف جمع الكسور العشرية وطرحها 
 باستعمال النماذج

1 

لوسيط واملنوال واملدىا اإلثنين 2 التمثيل باألعمدة وبالخطوط اإلثنين  2 جمع الكسور العشرية وطرحها اإلثنين 2 مقارنة الكسور العشرية وترتيبها اإلثنين 2 

لتمثيل بالنقاطا الثالثاء  الثالثاء 3 تقريب الكسور العشرية الثالثاء 3 مقدمة وتهيئة الفصل الثالث الثالثاء 3 

استكشاف )ضرب الكسور العشرية في 
 اعداد كلية (

3 

لتمثيل بالنقاطا األربعاء  4 ضرب الكسور العشرية في اعداد كلية األربعاء 4 تقريب الكسور العشرية األربعاء 4 تمثيل الكسور العشرية األربعاء 4 

شاف ضرب الكسور العشريةكستا الخميس 5 تقدير ناتج جمع الكسور العشرية وطرحها الخميس 5 تمثيل الكسور العشرية الخميس 5 املتوسط الحسابي الخميس  5 

12/3– 8/3(  9األسبوع )  19/3 –15/3( 10األسبوع )  26/3– 22/3( 11األسبوع )   4/4 – 29/3(  12األسبوع )    

 ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم

 1 االعداد الكسرية والكسرية الغير فعلية األحد 1 القاسم املشترك األكبر األحد 1 القسمة على  كسر عشري  األحد 1 ضرب الكسور العشرية األحد

العشريةضرب الكسور  اإلثنين  2 خطة حل املسألة ) انشاء قائمة منظمة ( اإلثنين 2 استكشاف الكسور املتكافئة اإلثنين 2 القسمة على  كسر عشري  اإلثنين 2 

 الثالثاء 3 قسمة الكسور العشرية على اعداد كلية الثالثاء

خطة حل املسألة )التحقق من معقولية 
(اإلجابة  

 3 املضاعف املشترك األصغر الثالثاء 3 تبسيط الكسور االعتيادية الثالثاء 3

 4 املضاعف املشترك األصغر األربعاء 4 تبسيط الكسور االعتيادية األربعاء 4 مقدمة وتهيئة للفصل الرابع األربعاء 4 قسمة الكسور العشرية على اعداد كلية األربعاء

كسر عشري استكشاف القسمة على   الخميس  5 مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها الخميس 5 االعداد الكسرية والكسرية الغير فعلية الخميس 5 القاسم املشترك األكبر الخميس 5 

11/4– 7/4(  13األسبوع ) 18/4– 14/4( 14األسبوع )  25/4 – 21/4(  15األسبوع )  2/5- 28/4   (16األسبوع )   

 ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم ح الدرس اليوم

(2دراسته في الفصل )مراجعة ملا تم  األحد 1 الكتلة والسعة في النظام املتري  األحد 1 مقدمة وتهيئة للفصل الخامس األحد 1 مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها األحد  1 

 اإلثنين

كتابة الكسور العشرية في صورة كسور 
 اعتيادية

 2 مراجعة ملا تم دراسته في الفصل )3( اإلثنين 2 مهارة حل املسألة استعمال مقياس مرجعي اإلثنين 2 استكشاف النظام املتري  اإلثنين 2

تحويل بين الوحدات في النظام املتري ال الثالثاء 3 الطول في النظام املتري  الثالثاء 3 تابع الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية الثالثاء (4مراجعة ملا تم دراسته في الفصل ) الثالثاء 3   3 

 األربعاء

 في صورة كسور   عتياديةكتابة الكسور اال 
  عشرية

تحويل بين الوحدات في النظام املتري ال األربعاء 4 الطول في النظام املتري  األربعاء 4  4 مراجعة ملا تم دراسته في الفصل )5( األربعاء 4 

 الخميس

 في صورة كسور   عتياديةكتابة الكسور اال 
 عشرية

تم دراستهراجعة ملا م الخميس 5 مراجعة ملا تم دراسته في الفصل )1( الخميس 5 الكتلة والسعة في النظام املتري  الخميس 5  5 

9/5 - /5/5(  17األسبوع )  اختبارات الفصل األول  

16/5 - /12/5(  18األسبوع )  اختبارات الفصل األول  

(  هـ 1442/ 1442  ( العام ) األول الفصل ) (    سادسالصف ) (    ابتدائي )املرحلة الرياضيات توزيع مقرر   
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