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

 موضوعات املحتوى  األسبوع 

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

ابع: الكسور االعتيادية و الكسور العشرية   (4التهيئة )  – الفصل الر

 القاسم املشترك األكبر 

 تابع القاسم املشترك األكبر 

 استكشاف: الكسور املتكافئة 

 تبسيط الكسور االعتيادية 

 تابع تبسيط الكسور االعتيادية

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444
 إلى

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية

 تابع األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية

 خطة حل املسألة: إنشاء قائمة منظمة 

 تابع خطة حل املسألة: إنشاء قائمة منظمة 

 ( 4اختبار منتصف الفصل )

 املشترك األصغر املضاعف 

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد

 إجازة مطولة 

 تابع املضاعف املشترك األصغر

 1-مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها

 2-تابع مقارنة الكسور االعتيادية وترتيبها 

 3-الكسور االعتيادية وترتيبها تابع مقارنة  

 كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية 

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م 29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 تابع كتابة الكسور العشرية في صورة كسور اعتيادية 

 كتابة الكسور االعتيادية ي صورة كسور عشرية 

 الكسور االعتيادية ي صورة كسور عشرية تابع كتابة 

 (4اختبار الفصل )

 (4االختبار التراكمي )

 ( 5التهيئة )  –(: القياس: الطول والكتلة والسعة 5الفصل ) 

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 استكشاف: النظام املتري 

 املتري الطول في النظام 

 تابع الطول في النظام املتري 

 الكتلة والسعة في النظام املتري 

 تابع الكتلة والسعة في النظام املتري 

 ( 5اختبار منتصف 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

 مهارة حل املسألة: استعمال مقياس مرجعي

 مهارة حل املسألة: استعمال مقياس مرجعيتابع 

 1-التحويل بين الوحدات في النظام املتري 

 2-التحويل بين الوحدات في النظام املتري  تابع

 3-تابع التحويل بين الوحدات في النظام املتري 

 (5اختبار الفصل )

 (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 

 (5االختبار التراكمي )

 (6التهيئة )  –الفصل السادس: العمليات على الكسور االعتيادية 

 استكشاف: تقريب الكسور 

 تقريب الكسور واألعداد الكسرية

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 تقريب الكسور واألعداد الكسرية تابع

 خطة حل املسألة: تمثيل املسألة 

 تابع خطة حل املسألة: تمثيل املسألة

 جمع الكسور املتشابهة وطرحها 

 تابع جمع الكسور املتشابهة وطرحها 

 استكشاف الكسور غير املتشابهة

 (9األسبوع )

 م 29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 1-جمع الكسور غير املتشابهة وطرحها 

 2-تابع جمع الكسور غير املتشابهة وطرحها  

 3-تابع جمع الكسور غير املتشابهة وطرحها  

 جمع األعداد الكسرية وطرحها 

 تابع جمع األعداد الكسرية وطرحها 

 ( 6اختبار منتصف الفصل )

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -هـ    14/7/1444

 إلى 

 م 9/2/2023هـ    18/7/1444

 تقدير نواتج ضرب الكسور 

 تابع تقدير نواتج ضرب الكسور 

 استكشاف: ضرب الكسور  

 ضرب الكسور 

 تابع ضرب الكسور 

 ضرب األعداد الكسرية 

 (11األسبوع )

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 تابع ضرب األعداد الكسرية 

 استكشاف: قسمة الكسور 

 1-قسمة الكسور 

 2-تابع قسمة الكسور 
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 3-تابع قسمة الكسور 

 1-قسمة األعداد الكسرية

 (12األسبوع )

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

 2-تابع قسمة األعداد الكسرية

 3-تابع قسمة األعداد الكسرية 

 (6اختبار الفصل )

 (6االختبار 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 


