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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الشئون التعليمية  /إدارة اإلشراف التربوي
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية
قسم الرياضيات

توزيع مقرر مادة الرياضيات صف (سادس ابتدائي) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ
األسبوع األول 1/25 – 1 /21

األسبوع الثاين 2/2– 1/28

هتيئة الفصل()1

اتبع القوى واألسس

اجلرب :الدوال**

اخلطوات األربع حلل املسألة **

ترتيب العمليات**

خطة حل املسألة :التخمني والتحقق**

القوى واألسس

اجلرب :املتغريات والعبارات**

العوامل األولية**

األسبوع الرابع 2/16– 2/12
اختبار الفصل ()1

اختبار منتصف الفصل ()1

األسبوع اخلامس

2/23 – 2/19

األسبوع الثالث

2/9– 2/5

اجلرب :املعادالت**

األسبوع السادس

3/1 – 2/26

اختبار تراكمي ()1

خطة حل املسألة :إنشاء جدول**
التمثيل ابألعمدة وابخلطوط**

اختبار منتصف الفصل ()2

هتيئة الفصل ()2

التمثيل ابلنقاط**

الوسيط واملنوال واملدى**

إجازة اليوم الوطين( األربعاء – اخلميس)

األسبوع السابع

3/8– 3 /4

اختبار الفصل ()2

األسبوع الثامن

3/15 – 3/11

املتوسط احلسايب**

األسبوع التاسع

3/22 – 3/18

االختبار الرتاكمي ()2

إجازة أسبوع مطولة ( األحد – األثنني)
مقارنة الكسور العشرية وترتيبها**

تقدير انتج مجع الكسور العشرية وطرحها**

هتيئة الفصل ()3

تقريب الكسور العشرية**

اختبار منتصف الفصل ()3

األسبوع احلادي عشر 4/6 – 4/2

األسبوع الثاين عشر 4/13 – 4/9

ضرب الكسور العشرية يف أعداد كلية**

قسمة الكسور العشرية على أعداد كلية**

اختبار الفصل ()3

ضرب الكسور العشرية**

القسمة على كسر عشري**

االختبار الرتاكمي ()3

متثيل الكسور العشرية**

األسبوع العاشر

3/29 – 3 /25

مجع الكسور العشرية وطرحها**

خطة حل املسألة **

إجازة أسبوع مطولة (اخلميس)

األسبوع الثالث عشر

4/20 – 4/16

اختبار الفصل الدراسي األول

معلم املادة:

مشرف املادة:

مدير املدرسة:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

