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 التاريخ:                                                   التوقيع:                                                االسم:   

 

:الصف املتوسطة املرحلة: األسبوعيف  عدد احلصص رياضيات املادة: الثاني   6 

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إىل
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 التهيئة للفصل األول

 إجياد النسبة املئوية ذهنيًا

 النسبة املئوية والتقدير 

 اسرتاتيجية حل املسألة : حتديد معقولية اإلجابة

 

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إىل
  -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 اسرتاتيجية حل املسألة : حتديد معقولية اإلجابة

 اختبار منتصف الفصل األول

 املعادلة املئوية

 

 

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إىل
  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            
 التغري املئوي 

 اختبار الفصل األول
 اختبار الرتاكمي

 التهيئة للفصل الثاني
 (4األسبوع )

 -  هـ1/6/1444
 م25/12/2022

 إىل
 -    هـ5/6/1444

 م29/12/2022
 

 عالقات الزوايا واملستقيمات
 توسع : املثلثات

 التربير املنطقي اسرتاتيجية حل املسألة :
 املضلعات والزوايا

 

 (5األسبوع )
 -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إىل

   -   هـ12/6/1444
 م5/1/2023

 تطابق املضلعات 
 توسع : استقصاء تطابق املثلثات 

 اختبار منتصف الفصل
 التماثل 

 االنعكاس

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إىل 

 االنسحاب 
 الدوران 

 اختبار الفصل
 االختبار الرتاكمي

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي احملتوى الدراسي على األسابيع يف ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444
  م12/1/2023

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إىل

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 ال يدرج فيه توزيعاألحد:                            
 ال يدرج فيه توزيعاالثنني:                            

 التهيئة للفصل الثالث
 أنشاء جدول اسرتاتيجية حل املسألة :

 املدرجات التكرارية
 (8األسبوع )

 -  هـ29/6/1444
 م22/1/2023

 إىل
 -  هـ4/7/1444

 م26/1/2023
 

 ملدرجات التكراريةبا توسع : متثيل البيانات 
 القطاعات الدائرية

 توسع : اخلطوط واألعمدة والقطاعات الدائرية
 مقاييس النزعة املركزية واملدى

 +اختبار منتصف الفصل توسع : املتوسط والوسيط واملنوال  

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إىل

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 مقاييس التشتت
 التمثيل بالصندوق وطرفيه 

 التمثيل بالساق والورقة
 
 

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إىل

    هـ18/7/1444
 م9/2/2023

 اختيار طريقة التمثيل املناسبة
 اختبار الفصل 

 االختبار الرتاكمي
 التهيئة للفصل الرابع

 عد النواتج
 (11األسبوع )

 -   هـ21/7/1444
 م12/2/2023

 إىل
  -  هـ25/7/1444

 م16/2/2023
 

 احتمال احلوادث املركبة
 النظري واالحتمال التجرييباالحتمال 

 اختبار منتصف الفصل 
 متثيل املسألة اسرتاتيجية حل املسألة :

 
 (12األسبوع )

   - هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إىل
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 اخلميسو

 استعمال املعاينة يف التنبؤ 

 اختبار الفصل

 الرتاكمياالختبار 

 ال يدرج فيه توزيعاألربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيعاخلميس:                            
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 (13األسبوع )
 االختبارات

 -  هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إىل
 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 


