


خطة توزيع مقرر رياضيات          الصف السادس               للعام الدراسي 1443

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

األعداد الكسرية  ١التهيئة (الفصل الرابع)١
والكسور غير الفعلية

كتابة الكسور العشرية  ١إجازة يوم االحد ١15/5
في صورة كسور اعتيادية

األعداد الكسرية  ٢القاسم المشترك األكبر٢
والكسور غير الفعلية

كتابة الكسور االعتيادية  ٢المضاعف المشترك األصغر٢
في صورة كسور عشرية

خطة حل المسألة:  ٣القاسم المشترك األكبر٣
إنشاء قائمة منظمة

كتابة الكسور االعتيادية  ٣مقارنة الكسور وترتيبها٣
في صورة كسور عشرية

خطة حل المسألة:  ٤استكشاف: الكسور المتكافئة٤
إنشاء قائمة منظمة

اختبار الفصل (4) - ٤مقارنة الكسور وترتيبها٤
االختبار التراكمي (4)

التهيئة (الفصل الخامس)٥مقارنة الكسور وترتيبها٥اختبار منتصف الفصل٥تبسيط الكسور االعتيادية٥

كتابة الكسور العشرية  ٦المضاعف المشترك األصغر٦تبسيط الكسور االعتيادية٦
في صورة كسور اعتيادية

استكشاف: النظام المتري٦

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

مهارة حل المسألة:  ١الطول في النظام المتري١
استعمال مقياس مرجعي

جمع الكسور المتشابهة وطرحها١استكشاف: تقريب الكسور١

التحويل بين الوحدات  ٢الطول في النظام المتري٢
في النظام المتري

استكشاف: الكسور غير المتشابهة٢تقريب الكسور واألعداد الكسرية٢

التحويل بين الوحدات  ٣الكتلة والسعة في النظام المتري٣
في النظام المتري

جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها٣تقريب الكسور واألعداد الكسرية٣

التحويل بين الوحدات  ٤الكتلة والسعة في النظام المتري٤
في النظام المتري

جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها٤خطة حل المسألة: تمثيل المسألة٤

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7خطة حل المسألة: تمثيل المسألة٥اختبار الفصل (5) -اختبار التراكمي (5)٥اختبار منتصف الفصل٥

إجازة يوم الخميس  2 / ٦7جمع الكسور المتشابهة وطرحها٦التهيئة (الفصل السادس)٦مهارة حل المسألة : استعمال مقياس مرجعي٦

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١قسمة الكسور١استكشاف: ضرب الكسور١جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها١

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢قسمة الكسور٢ضرب الكسور٢جمع األعداد الكسرية وطرحها٢

٣قسمة األعداد الكسرية٣ضرب الكسور٣جمع األعداد الكسرية وطرحها٣

اختبار الفصل (6) – ٤ضرب األعداد الكسرية٤اختبار منتصف الفصل٤
االختبار التراكمي (6)

٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7ضرب األعداد الكسرية٥تقدير نواتج الضرب٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7استكشاف: قسمة الكسورتقدير نواتج الضرب٦

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ


