تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى
الـصــف  :السادس االساسً

المبحث  :الرٌاضٌات
عنوان الوحدة  :األعداد الصحٌحة
الصفحات  84 :صفحــــــة

تم التحمٌل من موقع األوائل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعلٌمٌة

المفاهٌم و
المصطلحات

الرموز

طرٌقة الشجرة

ٌطرح عددٌن صحٌحٌن .

القسمة المتكررة

ٌضرب عددٌن صحٌحٌن و ٌقسمهما .
ٌحلل العدد الطبٌعً إلى عوامله األولٌة .
ٌستخدم األسس الصحٌحة الموجبة فً تمثٌل الضرب
المتكرر للعدد نفسه .

االعـــــداد الصحٌــــحة

األسس

الجذر التكعٌبً
ٌقدر الجذور التربٌعٌة لمربعات غٌر كاملة حتى . 99
الجذر التربٌعً
ٌجد الجذر التكعٌبً للعدد الطبٌعً .
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حل المسائل
التمددارٌن الددواردة
فً الدروس .

ٌطرح عددٌن صحٌحٌن .

قاعدددددددة ضددددددرب وقسددددددمة
ٌضرب عددٌن صحٌحٌن و ٌقسمهما األسددددددددددددددددددددئلة و
االعداد الصحٌــحـــــــة
.
التمدددددددارٌن فدددددددً
مربددددددددع العدددددددددد ولجددددددددذر ٌحلل العدد الطبٌعً إلى عوامله
نهاٌة كل درس .
األولٌة .
التربٌعــــــً لـــــــــــه

مربعات غٌر
الكاملة

المهارات

ٌجمع عددٌن صحٌحٌن متشابهٌن و
قاعددددددددة جمدددددددع وطدددددددرح مختلفٌن فً اإلشارة .

أعداد صحٌحة
ٌجمع عددٌن صحٌحٌن متشابهٌن و مختلفٌن فً
اإلشارة .

التعمٌمات  /القواعد /
النظرٌات

مكعدددددددب العددددددددد وجدددددددذر
التــكــعــٌــــبـــــــــــً

ٌستخدم األسس الصحٌحة الموجبة
فً تمثٌل الضرب المتكرر للعدد
نفسه .

األسئلة اإلثرائٌة

تحلٌدددل العددددد الدددى عواملددده ٌقدر الجذور التربٌعٌة لمربعات غٌر
كاملة حتى . 99

االولٌددددددة وكتابتهددددددا علددددددى
شـدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـكل ٌجد الجذر التكعٌبً للعدد الطبٌعً
اســـــــــــــــــــــــــــس

الواجبات البٌتٌة

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى
المبحث  :الرٌاضٌات

الـصــف  :السادس االساسً

عنوان الوحدة  :الكسور العادٌة و الكسور العشرٌة

الصفحات  88 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعلٌمٌة
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المفاهٌم و
المصطلحات

الرموز

التعمٌمات  /القواعد /
النظرٌات

المهارات

حل المسائل

ٌكتب الكسر العشري ( جزء من عشرة آالف )
باألرقام و الكلمات .

جزء من عشرة

،

االف

%

الـعــشــــرٌة وترتٌبها

ٌقارن الكسور العشرٌة و ترتبها .
كسر عادي
ٌحول األعداد العشرٌة الى كسور عادٌة أو أعداد
كسرٌة و نسب مئوٌة و العكس .
ٌقارن بٌن كسر عادي و كسر عشري و نسبة مئوٌة

ٌكتب الكسر العشري ( جزء من
قاعددددددة مقارندددددة الكسدددددور عشرة آالف ) باألرقام و الكلمات .

>

كسر عشري
التقدٌر

ٌضرب الكسور العشرٌة و تقسمها .

العدد العشري

ٌضرب األعداد العشرٌة و ٌقسمها .

الفاصلة العشرٌة

التمددارٌن الددواردة
فً الدروس .

ٌقارن الكسور العشرٌة و ترتبها .

قواعد جمع وطدرح وقسدمة ٌحول األعداد العشرٌة الى كسور
وضدددددرب علدددددى الكسدددددور عادٌة أو أعداد كسرٌة و نسب مئوٌة
واالعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد و العكس .
التمدددددددارٌن فدددددددً

األسددددددددددددددددددددئلة و

الــــكــــســـــرٌــــــــة
<

ٌقارن بٌن كسر عادي و كسر
عشري و نسبة مئوٌة .

نهاٌة كل درس .

ٌضرب الكسور العشرٌة و تقسمها  .األسئلة اإلثرائٌة
ٌضرب األعداد العشرٌة و ٌقسمها .

=

ٌقدر نواتج ضرب األعداد العشرٌة
و قسمتها .
ٌضرب الكسور و األعداد الكسرٌة  .الواجبات البٌتٌة

ٌقدر نواتج ضرب األعداد العشرٌة و قسمتها .
ٌضرب الكسور و األعداد الكسرٌة .

ٌقسم الكسور و األعداد الكسرٌة .

تــحــلــيـــل مـحـتــــــوى
المبحث  :الرٌاضٌات

الـصــف  :السادس االساسً

عنوان الوحدة  :الجبر

الصفحات  84 :صفحــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتاجات التعلٌمٌة
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المفاهٌم و
المصطلحات

الرموز

التعمٌمات  /القواعد /
النظرٌات

المهارات

حل المسائل

ٌتعرف المستوى اإلحداثً و ٌعٌن نقطة علٌه .
ٌتعرف التعبٌر الجبري و ٌحسب القٌمة العددٌة له .
ٌجد العالقة الممثلة بنقاط فً المستوى البٌانً
ٌتعرف معنى المساواة و خصائصها .
ٌحول العبارات اللفظٌة إلى تعبٌر جبري و العكس .
ٌحل معادلة خطٌة تتضمن الجمع أو الطرح أو
الضرب أو القسمة .

المستوى
اإلحداثـــــــــً
نقطة االصــل
العالقـــــــــــة
االزواج

(س،ص)

المرتـــبــــــة
الـمـتــغــٌــــر
االحداثً السٌنً
والصـــــــادي
التتعبٌر الجبري
المعادلة الخطٌة
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قاعدة العالقة :
س  ،ص ص= أس  +ب

( )4 ، 4

ٌتعرف المستوى اإلحداثً و
ٌعٌن نقطة علٌه .
ٌتعرف التعبٌر الجبري و
ٌحسب القٌمة العددٌة له .

المعادلة الخطٌة :
أس  +ب = .

ٌجد العالقة الممثلة بنقاط فً
المستوى البٌانً
ٌتعرف معنى المساواة و
خصائصها .

التمددارٌن الددواردة
فً الدروس .
األسددددددددددددددددددددئلة و
التمدددددددارٌن فدددددددً
نهاٌة كل درس .
األسئلة اإلثرائٌة

ٌحول العبارات اللفظٌة إلى
تعبٌر جبري و العكس .
تحل معادلة خطٌة تتضمن
الجمع أو الطرح أو الضرب أو
القسمة

الواجبات البٌتٌة

