
     

 
 ج ـــــتوزيع منه

 الرياضيات 
 للمرحلة االبتدائية

 2019/2020 يالدراسللعام 



 وزارة الرتبية والتعليم   
 مكتب مستشار الرياضيات 

  ********   
 االول (  الدراسي) الفصل  االبتدائي لثالثوزيع حمتوى منهج الرياضيات للصف ات 

 2020  / 2019للعام الدراسي 
 اسبوعيا فرتات 3اخلطة األسبوعية :                                             

انشطة متعة تعلم   الموضوعات الشهر

 الرياضيات

سبتمبر  

وأكتوبر 

2019 

 6الى  ص   2المراجعة من ص 

  الضرب والقسمةـ الوحدة األولى :

انشـطة الوحـدة  –تمـايين الوحـدة  –القسمة  –(  9،  8،  7،  6جدول الضرب ) 

  االولى .

 99999 العداد حتى ا:  الوحدة الثانية

 االلوف .

( االسبوع 1نشاط)
 الثالث من أكتوبر 

 
 
 
 
 

( االسبوع 2نشاط)
 الثالث من نوفمبر 

 
 
 
 

( االسبوع 3نشاط )
 الثانى من ديسمبر 

 نوفمبر 

2019 

 أنشطة الوحدة الثانية  –تمايين الوحدة  –عشرات األلوف ـ تابع الوحدة الثانية :

 99999ما ال يزيد عن الجمع والطرح ب:  الوحدة الثالثة

عالقـة الجمـع  –طـرح عـددين  –خـواص عمليـة الجمـع  –إيجاد مجمـو  عـددين 

 أنشطة الوحدة . –تمايين الوحدة  –بالطرح 

 

 ديسمبر 

2019 

 الهندسة الوحدة الرابعة :ـ 

 إنشــاتات –اســتاداا المســطرة فــى قيــاع طــول قطعــة مســتقيمة  –المجســمات 

ــابش لــ لين هندســيين –هندســية  ــاط البيــرية  – تط ــة  –األنم ــايين  –الزاوي تم

  0وأنشطة الوحدة 

  يناير

2020 

 التدييبات العامة  –

 مراجعة عامة على الفيل الدياسي األول 

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسني حممود حسني                                                                                                 

 
    



 وزارة الرتبية والتعليم 
 مكتب مستشار الرياضيات 

  ********   
 االول (  الدراسي) الفصل تابع  : توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع االبتدائي 

 فرتات أسبوعيا   3اخلطة األسبوعية :         2020/ 2019للعام الدراسي      
انشطة متعة تعلم   الموضوعات الشهر

 الرياضيات

سبتمبر  

وأكتوبر 

2019 

 :ـ األعداد ال بيرة والعمليات عليها  الوحدة األولى

  –المليايات  –مئات الماليين  -عشرات الماليين   –الماليين  –مئات األلوف  

تدييبات عامة على   –أنشطة الوحدة  –العمليات الحسابية على األعداد كبيرة 

 ولى الوحدة األ

 :ـ الهندسة  الوحدة الثانية

 العالقة بين مستقيمين وبعض اإلنشاتات الهندسية 

 المضلعات

( االسبوع 1نشاط)
 االخير من أكتوبر 

 
 
 
 
 

( االسبوع 2نشاط)
 االخير من نوفمبر 

 
 
 
 

( االسبوع 3نشاط )
 الثانى من ديسمبر 

نوفمبر 

2019 

 :ـ الثانية تابع الوحدة

 تطبيقات  –المثلث 

 تدييبات عامة على الوحدة الثانية  –الوحدة أنشطة 

 :ـ المضاعفات والعوامل وقابلية القسمة  الوحدة الثالثة

 العوامل المشتركة لعددين أو أكثر –العوامل واألعداد األولية 

 العامل المشترك األكبر   . ا أ

ديسمبر  

2019 

 -الوحدة الثالثة : تابع : 

 ر والمضاعف المشترك األصغر ا . ا . أ المضاعفات المشتركة لعددين أو أكث

 أنشطة الوحدة وتدييبات الوحدة الثالثة 

 :ـ القياع الوحدة الرابعة

 تدييبات الوحدة –أنشطة الوحدة  –المساحات  -األطوال 

يناير  

2020 

 عامة على الفيل الدياسي األول  نماذج اختبايات

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  تشار مس                  

 
 حسني حممود حسني                                                                                                 



 وزارة الرتبية والتعليم   
 مكتب مستشار الرياضيات 

  ********   
 2020/ 2019االبتدائي للعام الدراسي اخلامس توزيع منهج الرياضيات للصف 

 ) فصل دراسي أول(  فرتات أسبوعيا   3اخلطة األسبوعية :    

 الشهر
انشطة متعة تعلم  االحتمال -الهندسة والقياع  الجبر واالعداد 

 الرياضيات

سبتمبر  

وأكتوبر 

2019 

 :ـ ال سوي الوحدة األولى

التقريب ألقـرب جـزت مـن ما ـة  –مراجعة 

ـ المقاينـة بـين ال سـوي   –وجزت من ألف 

،  100،  10العشـرية فـى ضرب ال سوي 

ـ ضرب كسـر أو عـدد عشـرى فـى   1000

 -ضرب ال سوي االعتياديـة  –عدد صحيح 

 قسمة ال سوي -ضرب ال سوي العشرية 

 الوحدة الثالثة :ـ الهندسة  

 الدا رة 
( 1)نشاط 

من  الثانىاالسبوع 
 أكتوبر   

نوفمبر 

2019 

 

 :الوحدة  األولىتابع 

ة على  قسمة ال سوي واألعداد العشري –

قسمة عدد   -  1000،  100،  10

صحيح على عدد م ون من ثالثة أيقاا 

بدون باق  ـ القسمة على كسر عشرى 

 -وعدد عشرى 

نشاط الوحدة  –تمايين عامة على الوحدة 

 ـ اختباي الوحدة 

  الوحدة الثانية :ـ المجموعات 

ـ التعبيــر عــن  مــاذا تعنــى المجموعــة ت 

ــة  ــر للمج –المجموع ــات عني ــة انتم موع

المجموعــــــات  –أنــــــوا  المجموعــــــات 

ــاوية  ــات  –المتســ ــوات والمجموعــ االحتــ

اتحـــاد  –تقـــاطع مجمـــوعتين  –الجز يـــة 

 .مجموعتين 

  -:  تابع الوحدة الثالثة

يسم مثلث اذا علم أطوال اضالعه 

 الثالثة .

المستقيمة العمودية على يسم القطع 

أضال  المثلث من الرؤوع المقابلة 

نشاط  –الوحدة  تمايين عامة على -

 اختباي الوحدة . –الوحدة 

( 2)نشاط 
من  الثانىاالسبوع 
    نوفمبر

ديسمبر  

2019 

المجموعة الشاملة :  الوحدة الثانية تابع 

الفرق بين  -م ملة المجموعة  –

 0مجموعتين 

نشاط الوحدة   –تمايين عامة على الوحدة 

 ـ اختباي الوحدة . 

 :ـ االحتمال الوحدة الرابعة

االحتمال النظرى  –حتمال العملى اال

نشاط  –تمايين عامة على الوحدة  –

 0الوحدة ـ اختباي الوحدة 

( 3)نشاط 
من  الثانىاالسبوع 
    ديسمبر

يناير  

2020 

 على الفيل الدياسي األول  اختبايات عامة 

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسني حممود حسني                                                                                                 



 وزارة الرتبية والتعليم 
 مكتب مستشار الرياضيات 

   ******** 
 2020/   2019توزيع منهج الرياضيات لليف السادع االبتدا ي 

 ألول (  ) الفيل الدياسي ا فترات اسبوعيا  3الاطة األسبوعية 

 انشطة متعة تعلم الرياضيات االحتمال -الهندسة والقياع  الجبر واالعداد الشهر

سبتمبر  

وأكتوبر 

2019 

 : النســبة الوحدة األولى 

 ( معنى النسبة            1)

 ( خواص النسبة  2)  

( تدييبات متنوعة على النسبة  3)

 وخواصها 

 ( النسبة بين ثالثة أعداد 4)

لى النسبة ) المعدل ( ( تطبيقات ع5)

 –تمايين عامة على الوحدة  –

 اختباي الوحدة   –أنشطة الوحدة 

: الهندسة  الوحدة الثالثة 

 والقياع 

 العالقات بين األل ال الهندسية  

 األنماط البيرية    -

                   ( الحجوا 3)

 ( حجم متوازي المستطيالت4)

 

 الثانى( االسبوع 1)نشاط 
 من أكتوبر   

نوفمبر 

2019 

 : التناسبالوحدة الثانية 

 ( معنى التناسب           1)

 ب( خواص التناس2) 

 ( مقياع الرسم          3)

 ( التقسيم التناسبي  4)   

  -:  تابع الوحدة الثالثة

 ( حجم الم عب5)

تمايين عامة على  –( السعة 6)

 - نشاط الوحدة  –الوحدة 

 اختباي الوحدة

  االولبوع ( االس2)نشاط 
    نوفمبرمن 

ديسمبر  

2019 

 الوحدة الثانيةتابع 

 ( حساب الما ة          5)

  -( تطبيقات على حساب الما ة6) 

أنشطة  –تمايين عامة على الوحدة 

 اختباي الوحدة  –الوحدة 

  

 

 : اإلحيات الوحدة الرابعة 

 ( أنوا  البيانات اإلحيا ية  1)

( تجميع البيانات اإلحيا ية  2)

 وصفية  ال

( تجميع البيانات اإلحيا ية  3)

 ال مية  

( تمثيل البيانات بالمنحنى 4)

 الت رايي 

تمايين عامة على الوحدة 

 أنشطة الوحدة  –الرابعة 

 
  االول( االسبوع 3)نشاط 
    ديسمبرمن 

يناير  

2020 

 نماذج اختباي الفيل الدياسي األول   -

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسني حممود حسني                                                                                                 

 



 وزارة الرتبية والتعليم  

 مكتب مستشار الرياضيات 
  ********   

 توزيع حمتوى منهج الرياضيات للصف الثالث االبتدائى
 2020/   2019الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى  

 اسبوعيا فرتات 3اخلطة األسبوعية :                                           
انشطة متعة تعلم  الموضوعات الشهر

 الرياضيات

فبراير  

2020 
 -والقسمة :  الوحدة األولى :ـ الضرب

 1000الضرب ×  – 100الضرب ×  – 10الضرب × 
 ب عدد مكون من رقميـن أو أكثر فى عـدد مكـون مـن رقــم واحــد ضر 

   –الفردية   االعداد الزوجية واالعداد

( 1)نشاط 
االسبوع االخير  

 من فبراير 
 
 

( 2)نشاط 
  االخيراالسبوع 

    مارسمن 
 
 
 
 

( 3)نشاط 
 الثانىاالسبوع 

    ابريلمن  

مـــايع 

2020 
 الوحدة األولى :ـتابع 

أنشــطة  –تــدريباا الوحــدة  –مكــون مــن رقــم واحــد  أخــر قســمة عــدد عدــى عــدد
 الوحدة    

 :ـ  الهندسة الوحدة الثانية 
 أنشطة الوحدة  –تدريباا الوحدة الثانية  –المساحة  –المحيط  

 الكسور  -:  الوحدة الثالثة
ترتيــب  ووالمقارنــة بــين كســرين  -الكســور المتســاوية  –معنــى الكســر وقرا تــ  

 أنشطة الوحدة     –تدريباا الوحدة  -ح الكسور جمع وطر  - الكسور
إبريــــل 

2020 
 القياسـ  الوحدة الرابعة :
تدريباا   –قياس الزمن  -قياس األوزان  –قياس األطوال  –قياس الحرارة 

 أنشطة الوحدة   –الوحدة 
 الوحدة الخامسة :ـ اإلحصا  واالحتماالا 

 أنشطة الوحدة     –حدة تدريباا الو  –االحتمال   –تمثيل البياناا 
ــايو  مــــ

2020 
 الثانيالفصل الدراسي نماذج اختباراا  –التدريباا العامة  –

  املوجه العام    اخلبري  
 الرياضيات  مستشار                   

 
  حممود حسنيحسني                                                                                                 



 وزارة الرتبية والتعليم   
 مكتب مستشار الرياضيات 

  ********   
 توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع االبتدائى 

 2020/   2019الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 
 اسبوعيا فرتات 3اخلطة األسبوعية :                                           

انشطة متعة تعلم  الموضوعات  الشهر

 الرياضيات

 فبراير 
2020 

 الوحدة األولى :ـ ال سوي واألعداد العشرية 
 ال سوي   –مراجعة على ماسبش دياسته فى ال سوي  

  المزيد من األعداد العشرية –األعداد العشرية 

 

( 1)نشاط 
االسبوع االخير  

 من فبراير 
 
 

( 2)نشاط 
 الثالثاالسبوع 

    مارسمن 
 
 
 
 

( 3)نشاط 
 االول سبوع اال
    ابريلمن  

مايع  

2020 
 الوحدة األولى :ـ ال سوي واألعداد العشريةتابع 

المقاينة بين عددين عشريين وترتيـب مجموعـة مـن األعـداد 

 العشرية

أنشـطة  -التقريـب  –عمليات حسـابية علـى األعـداد العشـرية 

 وتدييبات عامة على الوحدة  
 الوحدة الثانية :ـ  الهندسة 

 األل ال المتماثلة وخطوط التماثل  –التطابش 
 أنشطة  وتدييبات عامة  –األنماط البيرية  

 إبريل  
2020 

 ـ القياع الوحدة الثالثة  :

 تدييبات عامة   –أنشطة الوحدة  –الوقت   –الوزن  –السعة 

 الوحدة الرابعة  :ـ اإلحيات واالحتمال  

 جمع البيانات وعرضها وتمثيلها

 تدييبات عامة على الوحدة – أنشطة الوحدة –اإلحتمال 
مايو  

2020 
 الثاني  عامة على الفيل الدياسى اختبايات 

 
  

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسنيحسني حممود                                                                                                    

 



 وزارة الرتبية والتعليم     
 مكتب مستشار الرياضيات 

  ********   
 توزيع منهج الرياضيات للصف اخلامس االبتدائى

 2020/   2019الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى  
 اسبوعيا فرتات 3اخلطة األسبوعية :                                           

انشطة متعة تعلم  االحيات -لهندسة والقياع ا الجبر واالعداد الشهر

 الرياضيات

 

 فبراير 
2020 

الوحدة األولى :ـ  األعداد 

 الطبيعية  
 –مجموعة األعداد الطبيعية 

بعض المجموعات الجز ية من 

ط ـ ترتيب ومقاينة األعداد 

 الطبيعية  

 القياع -الوحدة الثالثة :

 -مساحة المثلث   –المساحة ووحداتها 

مساحة المربع   –ازى األضال  مساحة متو

   -بمعلومية  طول قطره 

االسبوع ( 1)نشاط 
 الثانى من فبراير 

مايع  

2020 

 -تابع الوحدة االولى : 

 العمليات على األعداد الطبيعية  

تمايين عامة   –األنماط العددية 

اختباي   –أنشطة إثرا ية    –

 الوحدة.

 الوحدة الثانية :ـ المعادالت

الثابت  –ية  التعبيرات الرياض

 . والمتغير 

 -: تابع الوحدة الثالثة

 .  مساحة المعين بمعلومية طوال قطريه

أنشطة   –تمايين عامة  –محيط الدا رة 

 اختباي الوحدة . –إثرا ية  

 الوحدة الرابعة :ـ التحويالت الهندسية  
األل ال المتماثلة ومحوي التماثل  

تحديد   –االنع اع(  –)التحويالت الهندسية  

ع أعداد على لعا  )تحديد موضع  مواض

  –تمايين  –نقط فى المستوى االحداثى ( 

اختباي   –أنشطة إثرا ية  –تمايين عامة 

 الوحدة 

( االسبوع 2)نشاط 
    مارسمن  الثانى

 

 إبريل 
2020 

 الوحدة الثانية :ـ المعادالت تابع 
 –تمايين عامة   –المعادالت 

اختباي الوحدة  –أنشطة إثرا ية 

. 

  

 دة الاامسة :ـ اإلحيات الوح

  –تنظيم وعرض البيانات  –تجميع البيانات  

قراتة الجداول والرسوا البيانية.  تمثيل  

  –البيانات بالمديج والمضلع الت رايى 

تمايين   –تمثيل البيانات بالقطاعات الدا رية  

اختباي  –أنشطة إثرا ية   –مة على الوحدة عا

 الوحدة

( االسبوع 3)نشاط 
 الثانى

    بريلامن  

مايو  

2020 
 على الفيل الدياسي الثانىاختبايات عامة 

 

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسني حممود حسني                                                                                                   

 



 ليم  وزارة الرتبية والتع  
 مكتب مستشار الرياضيات 

 توزيع منهج الرياضيات للصف السادس االبتدائى    ********        
 2020/     2019الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى    

 اسبوعيا فرتات  3اخلطة األسبوعية :                                               

انشطة متعة تعلم   االحتمال -االحيات  –الهندسة والقياع  الجبر واالعداد الشهر

 الرياضيات

 فبراير
2020 

 االعداد اليحيحة  الوحدة األولى :
( مجموعة األعداد اليحيحة                                                                                                1)

( ترتيب األعداد اليحيحة 2)

 والمقاينة بينها 

( جمع وطرح األعداد 3)

 اليحيحة  

 الوحدة الثالثة : الهندسة والقياع 

 .اإلحداثيات   ( المسافة بين نقطتين فى مستوى1)

)تديع بعد تدييس جمع وطرح االعداد اليحيحة 

) 

      

( 1نشاط )
االسبوع االخير  

 من فبراير

 مايع
2020 

 تابع الوحدة األولى :

( ضرب وقسمة األعداد  4)

    اليحيحة 

 ( الضرب المت ري5)

 ( األنماط العددية  6)

ــ تمايين عامة على الوحدة  ــ  

 اختباي الوحدة 

المعادالت  الوحدة الثانية :

 والمتباينات 

( المعادلة والمتباينة من 1)

 الديجة األولى 

 تابع الوحدة الثالثة : 
  -( التحويالت الهندسية : تحويل االنتقال  2)

 ( مساحة الدا رة3)

 ( المساحة الجانبية وال لية 4)

 المستطيالت(  )للم عب ومتوازى

 تمايين عامة على الوحدة ــ اختباي الوحدة  - 

 

( 2نشاط )
االسبوع الثانى 

 من مارس   
 

 أبريل
2020 

  -:  تابع الوحدة الثانية

( حل المعادلة من الديجة 2)

 األولى فى مجهول واحد 

( حل المتباينة من الديجة 3)

 لى فى مجهول واحد األو

تمايين عامة على الوحدة ــ 

 اختباي الوحدة 

 اإلحيات واالحتمال  الوحدة الرابعة :

 تمثيل البيانات االحيا ية بالقطاعات الدا رية  (1)

 ( التجربة العشوا ية 2)

( االحتمال ــ تمايين عامة على الوحدة ــ 3)

 اختباي الوحدة  

( 3نشاط )
 االسبوع الثانى

 من ابريل    

 مايو
2020 

  نماذج اختباي الفيل الدياسى الثانى                    

  املوجه العام    اخلبري 
 الرياضيات  مستشار                   

 
 حسني حممود حسني                                                                                                   


