تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الرابع االساسي

عنوان الوحدة  :األعداد و عمليتا الجمع و الطرح

الصفحات  30 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعليمية
يقرأ األعداد ضمن  999999مستخدما األرقم و
الكلمات و يكتبها بالطريقة التحليلية.
يقارن األعداد ضمن  6منازل و يرتبها .
يقرب األعداد ضمن  6منازل ألقرب  10آالف ،
 100ألف .
يجمع عددين أو أكثر ضمن  6منازل .

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

األلوووووووووووووووووووووووف

<

المقارنوووووووووووووووووووووة

الــــــــعدد االكثر منازال
اكبر قيمـــــــــة

تصووووووووووووووووواعد
تــــنـــــازلــــي
التووووووووووووووووووووووودوير
التقديـــــــــــوووـر
الـووووووووووووووووووووووـجمع

يطرح عددين أو أكثر ضمن  6منازل .

>

التعميمات  /القواعد /
النظريات

=
+
-

في الجمع والطرح

المهارات
يقرأ األعداد ضمن 999999
مستخدما األرقم و الكلمات و
يكتبها بالطريقة التحليلية.
يقارن األعداد ضمن  6منازل
و يرتبها .

العمود نضع االعداد كل
يقرب األعداد ضمن  6منازل
منزلة مع نظيرها في العدد
ألقرب  10آالف  100 ،ألف
.
االخــــــــــــر

الــــــــطـــــرح

منازل .

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى2016/2015

التمووارين الووواردة
في الدروس .
األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي
نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

يجمع عددين أو أكثر ضمن 6
منازل .
يطرح عددين أو أكثر ضومن 6

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

المسائل

الواجبات البيتية

المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الرابع االساسي

عنوان الوحدة  :الضرب

الصفحات  24 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعليمية

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

المسائل

المهارات

التمووارين الووواردة
يضرب عددا مكونا من منزلة في عدد مكون من أربع
منازل على األكثر .

×
نووووووووووووووووووووووووووات

يضرب عددا مكونا من منزلتين في عدد مكون من ثالث
منازل على األكثر .
يحدد مربعات األعداد حتى . 10 × 10

مربع العودد  :ضورب العودد يضرب عددا مكونا من منزلة
في عدد مكون من أربع منازل
بنــــــفســـــــة
على األكثر .

الضـــــــــرب التربـــيع
صوووووفر حفوووووظ
الـــمـــنــــزلة

األسوووووووووووووووووووووئلة و
يضرب عددا مكونا من
منزلتين في عدد مكون من
ثالث منازل على األكثر .

العــــــــــــدد

التموووووووارين فوووووووي
نهاية كل درس .

يحدد مربعات األعداد حتى 10
األسئلة اإلثرائية

× . 10
مربووووووووووووووووووووووووع

في الدروس .

كتابوووووووووة االجابووووووووووة وتنسووووووووووي
الحـــــــــــل .
الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الرابع االساسي

الصفحات  26 :صفحــــــة

عنوان الوحدة  :القسمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعليمية
يجد مضاعفات األعداد ضمن جدول العدد . 10

المفاهيم و
المصطلحات
مضاعف العدد

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

رمووووووووووووووووووز مضوواعف العوودد  :هووو نووات

المهارات

المسائل

يجد مضاعفات األعداد ضمن
جدول العدد . 10

التمووارين الووواردة
في الدروس .

يقسم عددا من مضاعفات العدد  10على عدد مكون
من منزلة واحدة .

عوامل العدد

القسووووووووووووومة

الـــقـــســـمـــة

الطويـــــلة

يقسم عددا على عدد مكون من منزلة واحدة.

الـــمـــقـــســــوم

مضووواعفة العووودد لنفســـــوووـة
يقسم عددا من مضاعفات العدد
مرة او اكثر
 10على عدد مكون من منزلة األسوووووووووووووووووووووئلة و
عوامووول العووودد  :هوووو العووودد واحدة .
التموووووووارين فوووووووي
الذ يقسم على االخر دون
يقسم عددا على عدد مكون من نهاية كل درس .
منزلة واحدة.
باقـــــــــــــــــــي
نوووات القسووومة والبووواقي هموووا يجد أزواج عوامل األعداد
اطوووووووووووووووووراف عمليوووووووووووووووووة حتى العدد . 100

يجد أزواج عوامل األعداد حتى العدد . 100
يستخدم أولويات العمليات الحسابية لتبسيط كمبات
عددية .

الــقــســوم عليه

رمووووووووووووووووووز

نات القسمة

القسووووووووووووومة

خارج القسمة

العـــــــاد

باقي القسمة
اولويات

القسمـــــــــــــــــــــة

العمليـــــــــــات

األسئلة اإلثرائية

يسوووووتخدم أولويوووووات العمليوووووات
الحسابية لتبسيط كمبوات عدديوة الواجبات البيتية
.

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الرابع االساسي

عنوان الوحدة  :الكسور و األعداد الكسرية

الصفحات  32 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعليمية

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

المسائل

المهارات

التمووارين الووواردة
يجد كسورا مكافئة لكسر محدد .
يجد أبسط صورة لكسر معطى .
يحول العدد الكسر إلى كسر و العكس .

اليسوط والمقوام صوووووووووورة  -تكافؤ الكسور هو تسواو

يجد كسورا مكافئة لكسر محدد

الكسووووووووووووووووووور الكـــســـر قيمة الكسور إموا باسوتخدام
المتكافئوووووووووووووووة

عمليوووة الضووورب أو عمليوووة يجد أبسط صورة لكسر معطى

توحيوووووووووووووووووووووود رمــــووووووـز القسمة .
يجمع كسرين و عددين كسريين .
يطرح كسرين و عددين كسريين .

في الدروس .

المقاموووووووووووووووات التكافـــــؤ
العدد الكسر

 -توحيوووود المقامووووات جعوووول

األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي

يحول العدد الكسر إلى كسر
و العكس .

المقامووات متسوواوية بضوورب يجمع كسرين و عددين
كسريين .
كل منها باالخر
يطرح كسرين و عددين
كسريين .

نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الرابع االساسي

عنوان الوحدة  :الكسور العشرية

الصفحات  28 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعليمية

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

المسائل

المهارات

التمووارين الووواردة
يتعرف األجزاء من عشرة و يمثلها
يتعرف األجزاء من مئة و يمثلها .
يقارن الكسور العشرية حتى منزلتين عشريتين .
يتعرف األعداد العشرية و يرتبها .

األجزاء من
عشرة
األجزاء من
مئة
الكسر العشر
الفاصلة
العشرية
العدد العشر
العدد الصحيح
المقارنة

<

بالعشرة تعني على عشرة

يتعرف األجزاء من عشرة و
يمثلها

وبالمائة تعني على مئة .

يتعرف األجزاء من مئة و
يمثلها .

>
=
الفاصلة
العشرية
(),

مقارنة العودد الصوحيح فوي يقارن الكسور العشرية حتى
منزلتين عشريتين .
الكسوور العشوور قبوول مقارنووة
االجزاء .
الخانات االبعد مون الفاصولة

يتعرف األعداد العشرية و
يرتبها .

في الدروس .
األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي
نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

العشرية هي االصغر قيمة
الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الخامس االساسي

عنوان الوحدة  :األعداد الطبيعية و العمليات عليها

الصفحات  48 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميمات  /القواعد /

النتاجات التعليمية

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

المليون

×

يقرأ األعداد ضمن  9منازل مستخدما األرقام و
الكلمات و يكتبها بالطريقة التحليلية.

الضرب

يضرب األعداد في  1000 ، 100 ، 10ويقسمها .

القسمة

يضرب عدد مكونا من منزلتين في عدد مكون من
أربع منازل على األكثر
يستخدم أولويات العمليات على األعداد لتبسيط التعابير
العددية .
يتعرف مفهوم قابلية القسمة
يطب اختبارات قابلية على 10 ، 5 ، 6 ، 3 ، 2
لتحديد قواسم العدد .
يقسم عدد من  5منازل على عدد من منزلتين .

المقسوم
المقسوم عليه
نات القسمة
خارج القسمة

÷
رمز
القسمة
الطويلة

النظريات
يقبل العدد القسمةعلى
العــــــــدد ( )2اذا كان احاده
زوجــــــــــــــــيا
يقبل العدد القسمة على العدد
( )5اذا كــــــــان احـــــــــــاده
() 5 , 0

يضرب األعداد في ، 100 ، 10
 1000ويقسمها .

يقبل العدد القسمة على العـــــدد
( )10اذا كان احـــــــــــــــــاده
صفرا

باقي القسمة

قابلية القسمة

يقبل العدد القسمة على العدد
( )6اذا كان يقبل القسمة على
2,3فــــي ان
واحـــــــــــــــــــــــد

العمليات
قواسم العدد

المهارات
يقرأ األعداد ضمن  9منازل
مستخدما األرقام و الكلمات و يكتبها
بالطريقة التحليلية.

يقبل العدد القسمة على العدد
( )3اذا كــــــــان مجموع
ارقامه يقبــــل القسمة
علـــــــــى ()3

اولويات

المسائل

يضرب عدد مكونا من منزلتين في
عدد مكون من أربع منازل على
األكثر
يستخدم أولويات العمليات على
األعداد لتبسيط التعابير العددية .

التمووارين الووواردة
في الدروس .
األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي
نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

يتعرف مفهوم قابلية القسمة
يطب اختبارات قابلية على ، 3 ، 2
 10 ، 5 ، 6لتحديد قواسم العدد .

الواجبات البيتية

يقسم عدد من  5منازل على عدد
من منزلتين .

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الخامس االساسي

عنوان الوحدة  :األعداد الصحيحة

الصفحات  38 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميمات  /القواعد /

النتاجات التعليمية
يستخدم الحساب الذهني للعمليات الحسابية على أعداد
صحيحة

المفاهيم و
المصطلحات
العووودد الصوووحيح
الموجـــــــــــب
خط االعــــــداد

يمثل أعدادا ً صحيحة على خط األعداد .

مقارنة االعـداد

يقارن أعداد صحيحة و يرتبها .

ترتيب االعــداد

يجد المضاعف المشترك األصغر لعددين صحيحين
موجبين .

مربع العـــــــدد
المربع الكامـــل
الجذر التربيعي

يجد القاسم المشترك األكبر لعددين صحيحين موجبين .

مكعووووووب العوووووودد

يميز مربعات األعداد و الجذور التربيعية لألعداد .

الصوووووووووووووووووووووحيح

يحدد مكعبات األعداد حتى مكعب العدد . 5

الــمـــوجـــــــب
المكعب الكامــل
م.م.أ
ق.م.أ

الرموز

النظريات

المسائل

المهارات

التمووارين الووواردة
ـــــ
+
<
>

مربع العدد  :حاصل
ضرب العدد في نفسه
مرتين .
مكعب العدد  :حاصل
ضرب العدد في نفسة
ثالث مرات .

=

يستخدم الحساب الذهني للعمليات
الحسابية على أعداد صحيحة

في الدروس .

يمثل أعدادا ً صحيحة على خط
األعداد .

األسوووووووووووووووووووووئلة و

يقارن أعداد صحيحة و يرتبها .

التموووووووارين فوووووووي

يجد المضاعف المشترك األصغر
لعددين صحيحين موجبين .

نهاية كل درس .

يجد القاسم المشترك األكبر لعددين
صحيحين موجبين .

األسئلة اإلثرائية

يميز مربعات األعداد و الجذور
التربيعية لألعداد .

س3

يحدد مكعبات األعداد حتى مكعب
العدد . 5

الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الخامس االساسي

عنوان الوحدة  :الكسور العادية

الصفحات  48 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميمات  /القواعد /

النتاجات التعليمية
يمثل الكسور و األعداد الكسرية باألرقام و الكلمات و
النماذج .
يحول كسرا ً غير فعلي إلى عدد كسر و بالعكس .
يقارن الكسور و األعداد الكسرية .
يبسط الكسور و األعداد الكسرية .
يجمع الكسور و يطرحها .
يجمع األعداد الكسرية و يطرحها .

المفاهيم و
المصطلحات
الكـــسر الفعلي
الكسر غير
الفعلي
العــدد الكسر
تبسيط الكسـور
مقلوب الكسر

الرموز

÷

النظريات

المسائل

المهارات

يمثل الكسور و األعداد الكسرية
لضوووورب كسوووور فووووي اخوووور باألرقام و الكلمات و النماذج .

التمووارين الووواردة
في الدروس .

×
<

اضوورب البسووط فووي البسوووط
يحول كسرا ً غير فعلي إلى عدد
والمقووووووووووووووووووووووام فووووووووووووووووووووووي كسر و بالعكس .
الـــــــــــمــقـــــــــــــام

يقارن الكسور و األعداد الكسرية .

التموووووووارين فوووووووي

>

لقسوووومة كسوووور علووووى كسوووور يبسط الكسور و األعداد الكسرية .

نهاية كل درس .

اضووورب الكسووور االول فوووي
يجمع الكسور و يطرحها .
مقلوووووووووووووووووووب الكسووووووووووووووووووور
يجمع األعداد الكسرية و يطرحها .
الــــــــــثــــــــــــــــاني

األسئلة اإلثرائية

=

األسوووووووووووووووووووووئلة و

يجد نات ضرب و قسمة الكسور .

يجد نات ضرب و قسمة الكسور .
الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :الخامس االساسي

عنوان الوحدة  :اإلحصاء

الصفحات  26 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميمات  /القواعد /

النتاجات التعليمية

المسائل

المفاهيم و
المصطلحات

الرموز

النظريات

المهارات

البيانات
جدول تكرار
أعمدة بيانية
المعدل

جدول
تكرار

المعدل = مجموع األعداد
عددها

يُدون البيانات التي يجمعها في
جدول تكرار .

التمووارين الووواردة
يُدون البيانات التي يجمعها في جدول تكرار .
يفسر البيانات المعروضة في جدول تكرار و أعمدة
بيانية .

يحل مسائل حياتية باستعمال
الجداول التكرارية .

أعمدة
بيانية

يحل مسائل حياتية باستعمال الجداول التكرارية .

في الدروس .
األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي

يحسب المعدل لمجموعة من
األعداد و يفسره .

يحسب المعدل لمجموعة من األعداد و يفسره .

نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :السادس االساسي

عنوان الوحدة  :األعداد الصحيحة

الصفحات  48 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتاجات التعليمية

المفاهيم و

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

المهارات

المسائل

المصطلحات
يجمع عددين صحيحين متشابهين و
قاعووووووودة جموووووووع وطووووووورح مختلفين في اإلشارة .

أعداد صحيحة
يجمع عددين صحيحين متشابهين و مختلفين في
اإلشارة .

طريقة الشجرة

يطرح عددين صحيحين .

القسمة المتكررة

يضرب عددين صحيحين و يقسمهما .
يحلل العدد الطبيعي إلى عوامله األولية .
يستخدم األسس الصحيحة الموجبة في تمثيل الضرب
المتكرر للعدد نفسه .

االعـــــداد الصحيــــحة
3

األسس
مربعات غير

في الدروس .

يطرح عددين صحيحين .

قاعوووووودة ضوووووورب وقسوووووومة
يضرب عددين صحيحين و يقسمهما األسوووووووووووووووووووووئلة و
االعداد الصحيــحـــــــة
.
التموووووووارين فوووووووي
مربووووووووع العوووووووودد ولجووووووووذر يحلل العدد الطبيعي إلى عوامله
نهاية كل درس .
األولية .
التربيعــــــي لـــــــــــه
يستخدم األسس الصحيحة الموجبة
مكعوووووووب العووووووودد وجوووووووذره في تمثيل الضرب المتكرر للعدد
التــكــعــيــــبـــــــــــي
نفسه .

الكاملة

التمووارين الووواردة

األسئلة اإلثرائية

تحليووول العووودد الوووى عواملوووه يقدر الجذور التربيعية لمربعات غير
كاملة حتى . 99

الجذر التكعيبي

االوليووووووة وكتابتهووووووا علووووووى
شـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـكل يجد الجذر التكعيبي للعدد الطبيعي
اســـــــــــــــــــــــــــس

يقدر الجذور التربيعية لمربعات غير كاملة حتى . 99
الجذر التربيعي
يجد الجذر التكعيبي للعدد الطبيعي .

الواجبات البيتية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :السادس االساسي

عنوان الوحدة  :الكسور العادية و الكسور العشرية

الصفحات  44 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتاجات التعليمية

المفاهيم و

الرموز

التعميمات  /القواعد /
النظريات

المهارات

المسائل

المصطلحات
يكتب الكسر العشر ( جزء من عشرة آالف )
باألرقام و الكلمات .

جزء من عشرة

،

االف

%

الـعــشــــرية وترتيبها

يقارن الكسور العشرية و ترتبها .
كسر عاد
يحول األعداد العشرية الى كسور عادية أو أعداد
كسرية و نسب مئوية و العكس .
يقارن بين كسر عاد و كسر عشر و نسبة مئوية
يضرب الكسور العشرية و تقسمها .

يكتب الكسر العشر ( جزء من
قاعوووووودة مقارنووووووة الكسووووووور عشرة آالف ) باألرقام و الكلمات .

>

كسر عشر
التقدير

التمووارين الووواردة
في الدروس .

يقارن الكسور العشرية و ترتبها .

قواعد جمع وطورح وقسومة يحول األعداد العشرية الى كسور
وضووووورب علوووووى الكسووووووور عادية أو أعداد كسرية و نسب مئوية
واالعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداد و العكس .
التموووووووارين فوووووووي

األسوووووووووووووووووووووئلة و

الــــكــــســـــريــــــــة
<

يقارن بين كسر عاد و كسر
عشر و نسبة مئوية .

نهاية كل درس .

يضرب الكسور العشرية و تقسمها  .األسئلة اإلثرائية

العدد العشر

يضرب األعداد العشرية و يقسمها .

يضرب األعداد العشرية و يقسمها .

الفاصلة العشرية

=

يقدر نوات ضرب األعداد العشرية
و قسمتها .
يضرب الكسور و األعداد الكسرية  .الواجبات البيتية

يقدر نوات ضرب األعداد العشرية و قسمتها .
يضرب الكسور و األعداد الكسرية .

يقسم الكسور و األعداد الكسرية .

يقسم الكسور و األعداد الكسرية .
إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى 2016/2015
المبحث  :الرياضيات

الـصــف  :السادس االساسي

عنوان الوحدة  :الجبر

الصفحات  40 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعميمات  /القواعد /

النتاجات التعليمية
يتعرف المستوى اإلحداثي و يعين نقطة عليه .
يتعرف التعبير الجبر و يحسب القيمة العددية له .
يجد العالقة الممثلة بنقاط في المستوى البياني
يتعرف معنى المساواة و خصائصها .
يحول العبارات اللفظية إلى تعبير جبر و العكس .
يحل معادلة خطية تتضمن الجمع أو الطرح أو
الضرب أو القسمة .

المفاهيم و
المصطلحات
المستوى
اإلحداثـــــــــي

الرموز

النظريات

قاعدة العالقة :
س  ,ص ص= أس  +ب

نقطة االصــل
العالقـــــــــــة
االزواج

(س,ص)

يتعرف المستوى اإلحداثي و
يعين نقطة عليه .
يتعرف التعبير الجبر و
يحسب القيمة العددية له .

المعادلة الخطية :
أس  +ب = .

المرتـــبــــــة
الـمـتــغــيــــر

المهارات

( )0 , 0

االحداثي السيني
والصـــــــاد
التتعبير الجبر
المعادلة الخطية

إعداد المعلمة  :احمد فوزي طمليه

يجد العالقة الممثلة بنقاط في
المستوى البياني
يتعرف معنى المساواة و
خصائصها .

المسائل
التمووارين الووواردة
في الدروس .
األسوووووووووووووووووووووئلة و
التموووووووارين فوووووووي
نهاية كل درس .
األسئلة اإلثرائية

يحول العبارات اللفظية إلى
تعبير جبر و العكس .
تحل معادلة خطية تتضمن
الجمع أو الطرح أو الضرب أو
القسمة

الواجبات البيتية

