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 هـ 1444/  6/  15التاريخ:                                           االسم:   سلطان بن غصاب المطيري     التوقيع:     

 

 

 

بتدائيا املرحلة:  الصف: 
 اخلامس

 السادس
 املادة:

املهارات 

 الرقمية
 2 عدد احلصص يف األسبوع

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 - هـ20/8/1444

 م12/3/2023

 إىل

 - هـ24/8/1444

 م16/3/2023

 (جداول البياناتالوحدة األولى )

 1 الصفوف واألعمدة الدرس األول:

 2 الصفوف واألعمدة  الدرس األول:

 

 

 

 (2األسبوع )

   -هـ27/8/1444

 م19/3/2023

 إىل

  -  هـ1/9/1444

 م23/3/2023

 1العمليات الحسابية  الدرس الثاني:

 2العمليات الحسابية   الدرس الثاني:

 

 

 

 (3األسبوع )

 -   هـ4/9/1444

 م26/3/2023

 إىل

  -  هـ8/9/1444

 م30/3/2023

 (1مشروع الوحدة )

 (2مشروع الوحدة )

 

 

 

 (4األسبوع )

 -  هـ11/9/1444

 م2/4/2023

 إىل

 -    هـ15/9/1444

 م6/4/2023

 (وسائل التواصل االجتماعي) الثانيةالوحدة 

 : وسائل التواصل االجتماعي الدرس األول 

 1الدرس الثاني التدوين 

 

 

 

 (5األسبوع )

 -    هـ18/9/1444

 م9/4/2023

 إىل

   -   هـ22/9/1444

 م13/4/2023

 2الدرس الثاني التدوين 

 3الدرس الثاني التدوين 
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 (6األسبوع )

     هـ6/10/1444

 م26/4/2023

 إىل 

  -  هـ7/10/1444

 م27/4/2023

 إجازة عيد الفطر

 

 

 

 1الدرس الثالث امللكية الفكرية 

 2الدرس الثالث امللكية الفكرية 

 (7األسبوع )

     هـ10/10/1444

 م30/4/2023

 إىل 

  -  هـ14/10/1444

 م4/5/2023

 (1مشروع الوحدة )

 (2مشروع الوحدة )

 

 

 

 (8األسبوع )

 -   هـ17/10/1444

 م7/5/2023

 إىل

  - هـ21/10/1444

 م11/5/2023

 

 (برمجة الروبوت) الثالثةالوحدة 

 1الروبوتات في حياتنا :  الدرس األول 

 2الروبوتات في حياتنا :  الدرس األول 

 

 

 

 (9األسبوع )

 

 -  هـ24/10/1444

 م14/5/2023

 إىل

 -  هـ28/10/1444

 م18/5/2023

 

 1الدرس الثاني : استخدام التكرارات 

 2الدرس الثاني : استخدام التكرارات 

 

 

 

 (10األسبوع )

 

 -   هـ1/11/1444

 م21/5/2023

 إىل

  -   هـ5/11/1444

 م26/5/2023

 

 1الدرس الثالث : رسم مكعب 

 2الدرس الثالث : رسم مكعب 

 

 

 

 (11) األسبوع

 -    هـ8/11/1444

 م28/5/2023

 إىل

 

 

 (1مشروع الوحدة )
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    هـ12/11/1444

 م1/6/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنني

 

 (2مشروع الوحدة )

 

 (12األسبوع )

 

 -   هـ15/11/1444

 م4/6/2023

 إىل

  -  هـ19/11/1444

 م8/6/2023

 اختبر نفسك

 اختبر نفسك

 

 

 

 (13األسبوع )

   - هـ22/11/1444

 م11/6/2023

 إىل

  -  هـ26/11/1444

 م15/6/2023

 التقييم النهائي

 

 

 

 

 (14األسبوع )

 -  هـ29/11/1444

 م18/6/2023

 إىل

 -   هـ4/12/1444

 م22/6/2023

 اختبارات الفصل الدراس ي الثالث


