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في األسبوع  عدد الحصص رياضيات املادة:  رابع  الصف:  ابتدائي  املرحلة:   6 

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 ( 5التهيئة )   –الفصل الخامس: الضرب في عدد من رقم واحد 

 واملضاعفات القواسم 

 1000، 100، 10الضرب في مضاعفات 

 مهارة حل املسألة: تقدير معقولية اإلجابة 

 حل املسألة: تقدير معقولية اإلجابة  تابع مهارة 

 تقدير نواتج الضرب 

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد دون إعادة التجميع 

 تابع ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد دون إعادة التجميع 

 ( 5اختبار منتصف الفصل )

 واحد مع إعادة التجميع استكشاف: ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم 

 ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع 

 تابع ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 إجازة مطولة 

 استقصاء حل املسألة: اختيار الخطة املناسبة 

 تابع استقصاء حل املسألة: اختيار الخطة املناسبة 

 ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد 

 تابع ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد 

 (5اختبار الفصل )

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 (5االختبار التراكمي )

 ( 6التهيئة )  – سادس: الضرب في عدد من رقمين الفصل ال

 الضرب في مضاعفات العشرة  

 تقدير نواتج الضرب 

 خطة حل املسألة: تمثيل املسألة 

 تابع خطة حل املسألة: تمثيل املسألة

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 ( 6اختبار منتصف الفصل )

 في عدد من رقمين  استكشاف: ضرب عدد من رقمين 

 ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين 

 ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين 

 تابع ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين 

 (6اختبار الفصل )

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي  المحتوى الدراسي على األسابيع في ال  توزيع
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 (6األسبوع )

 م 8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى 

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 (6االختبار التراكمي )

 ( 7التهيئة )   –سابع: القسمة على عدد من رقم واحد الفصل ال

 استكشاف: تمثيل القسمة بنموذج 

 القسمة مع باق  

 بع القسمة مع باق  

 1000،  100، 10قسمة مضاعفات الـ 

 (7األسبوع )

 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 

 م19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 

 خطة حل املسألة: التخمين والتحقق 

 تابع خطة حل املسألة: التخمين والتحقق 

 تقدير ناتج القسمة  

 تابع تقدير ناتج القسمة 

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 ( 7اختبار منتصف الفصل )

 القسمة )الناتج من رقمين(

 تابع القسمة )الناتج من رقمين( 

 استقصاء حل املسألة  

 تابع استقصاء حل املسألة 

 القسمة )الناتج من ثالثة أرقام(

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 تابع القسمة )الناتج من ثالثة أرقام(

 (7اختبار الفصل )

 (7االختبار التراكمي )

 (8التهيئة )  –ثامن: األشكال الهندسية واالستدالل املكاني الفصل ال

 األشكال الثالثية األبعاد

 الثالثية األبعادتابع األشكال  

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 األشكال الثنائية األبعاد

 تابع األشكال الثنائية األبعاد

 البحث عن نمطخطة حل املسألة: 

 البحث عن نمط  تابع خطة حل املسألة:  

 املستقيمات 

 الزوايا 

 (11)األسبوع 

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 

 ( 8اختبار منتصف الفصل )

 املثلث

 التماثل الدوراني 

 تمثيل النقاط على خط األعداد
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 تابع تمثيل النقاط على خط األعداد

 املستوى اإلحداثي

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 تابع املستوى اإلحداثي 

 هيا بنا نلعب 

 (8اختبار الفصل )

 (8االختبار التراكمي )

 التأسيس  إجازة

 التأسيس إجازة 
 (13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م 2/3/2023 -هـ   10/8/1444

 االختبارات الفصلية 


