
 
 

 

 ج ـــــتوزيع منه

 الرياضيات 

 2016/2017 ىللعام الدراس



 وزارة التربية والتعليم    

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

 
 2017/  2016توزيع محتوى منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 

 اسبوعيا فترات 3الخطة الأسبوعية : 

 

الفصل  الموضوعات الشهر

 الدراسى

سبتمبر 
وأكتوبر 
2016 

 الوحدة األولى :ـ المجموعات 
 تدريبات الوحدة وأنشطتها  –المقارنة بين المجموعات  –التصنيف الى مجموعات 

  9األعداد من صفر : الوحدة الثانية :ـ 
 صفر - 9، 8، 7األعداد  – 6،  5،  4األعداد  – 3،2،1األعداد 

 

ول
 األ

سى
لدرا

ل ا
فص

ال
 

 نوفمبر
2016 

  لوحدة الثانية :ـتابع ا
 العدد الترتيبى –الترتيب التصاعدى والتنازلى 

  9مقارنة األعداد من صفر: 
 أنشطة الوحدة  –تدريبات الوحدة 
 األوضاع النسبية الوحدة الثالثة :ـ 

 يمين / يسار / بين –فوق / تحت  –أمام / خلف 
 تدريبات الوحدة وأنشطتها  –داخل / خارج 

 ديسمبر
2016 

 (9الرابعة :ـ الجمع والطرح حتى العدد ) الوحدة
  9إلى  1مكونات األعداد من  –استخدام عالمة الجمع )+(  

 ( -استخدام عالمة الطرح ) –
 تدريبات الوحدة وأنشطتها  –العالقة بين الجمع والطرح  –

يناير 
2017 

 المراجعة النهائية  –التدريبات العامة 

 بوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشامل: تفعيل الأنشطة الصفية أسملاحظات 

  الموجه العام    الخبير 

  المستشار        

 

 

 



 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

 
 م2016/2017توزيع محتوى منهج الرياضيات للصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 

 اسبوعيا فترات 3الخطة الأسبوعية :                                      

 

 الفصل الدراسى الموضوعــــات الشهــر

سببببببب  م ر 

وأك بببببو ر 

2016 

 999األعداد ح ى  الوحدة األولى :ـ

  القيمة المكانية  –األعداد المكونة من ثالثة أرقام 

 -أنشبب ة الوحببدة األولببى وتببدر  ات  – ترتيببا األعببدادووالمقارنببة  ببين عببدد ن 

 999الجمع وال رح ح ى  نية :ـالوحدة الثا

  سمية .الجمع  إعادة ال –جمع عدد ن 

ل
و
أل
 ا
ى

س
را

لد
 ا
ل
ص

لف
ا

 

 نوفم ر

2016 

 الوحدة الثانية :ـتا ع 

 أنش ة الوحدة الثانية و تدر  ات –ال رح 

 الوحدة الثالثة :ـ الهندسة

 المس قيمو الشعاعو الق عة المس قيمة –المنحنيات المف وحة والمغلقة 

 رد سم 

2016 

 -ة :الثالث تا ع الوحدة

  الوحدة  أنش ةوتدر  ات  –المجسمات  – المضلع

  القياس  الوحدة الرا عة :ـ

 النقود -الم ر والسن يم ر  –وحدات ال ول 

 أنش ة الوحدة الرا عة تدر  ات و

 نبببببببببببببا ر 

2017 

 مراجعة على الفصل الدراسي  –ال در  ات العامة  –

 

 طة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشامل: تفعيل الأنشملاحظات 
 

  الموجه العام    الخبير 

 

  المستشار           

 



 وزارة التربية والتعليم  

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********   

 م2017  / 2016الابتدائي للعام الدراسي  لثالثوزيع محتوى منهج الرياضيات للصف ات

 اسبوعيا فترات 3الخطة الأسبوعية :                                      

 

 الفصل الدراسى الموضوعات الشهر

س  م ر 

وأك و ر 

2016 

 6الى  ص   2المراجعة من ص 

  الضرب والقسمةـ الوحدة األولى :

انشبب ة الوحببدة  –تمببار ن الوحببدة  –القسببمة  –(  9،  8،  7،  6جببدول الضببرب   

  االولى .

 99999 االعداد ح ى :  انيةالوحدة الث

 االلوف .
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 نوفم ر

2016 

 أنش ة الوحدة الثانية  –تمار ن الوحدة  –عشرات األلوف ـ تا ع الوحدة الثانية :

 99999الجمع وال رح  ما ال  ز د عن :  الوحدة الثالثة

ع عالقببة الجمبب –طببرح عببدد ن  –خببواص عمليببة الجمببع  –إ جبباد مجمببوع عببدد ن 

 أنش ة الوحدة . –تمار ن الوحدة  – ال رح 

 

 د سم ر

2016 

 الهندسة الوحدة الرا عة :ـ 

 إنشبببا ات –اسببب مدام المسببب رة فبببى قيببباس طبببول ق عبببة مسببب قيمة  –المجسبببمات 

تمبببار ن  –الزاو بببة  –األنمببباط ال صبببر ة  – ت بببا ك يبببكلين هندسبببيين –هندسبببية 

  0وأنش ة الوحدة 

  نا ر

2017 

 لعامة ال در  ات ا – 

 مراجعة عامة على الفصل الدراسي األول

 : تفعيل الانشطة الصفية اسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  الموجه العام    الخبير 

   

  المستشار         

 

   



 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

         م2017/ 2016ضيات للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي تابع  : توزيع منهج الريا

 فترات أسبوعيا   3الخطة الأسبوعية : 

 

 الفصل الدراسى الموضوعات الشهر

س  م ر 

وأك و ر 

2016 

 :ـ األعداد الك يرة والعمليات عليها الوحدة األولى

 –مئات المال ين  -عشرات المال ين  –المال ين  –مئات األلوف 

أنش ة  –العمليات الحسا ية على األعداد ك يرة  –مليارات ال

 تدر  ات عامة على الوحدة األولى  –الوحدة 

 :ـ الهندسة  الوحدة الثانية

 العالقة  ين مس قيمين و عض اإلنشا ات الهندسية
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نوفم ر 

2016 

 :ـ الثانية تا ع الوحدة

 ت  يقات  –المثلث  –المضلعات 

 تدر  ات عامة على الوحدة الثانية  –ة الوحدة أنش 

 :ـ المضاعفات والعوامل وقا لية القسمة  الوحدة الثالثة

 العوامل المش ركة لعدد ن أو أكثر –العوامل واألعداد األولية 

د سم ر 

2016 

 -الوحدة الثالثة : تا ع : 

العامل المش رك األك ر ع . م أ المضاعفات المش ركة لعدد ن أو 

 كثر والمضاعف المش رك األصغر م . م . أ أ

 أنش ة الوحدة وتدر  ات الوحدة الثالثة 

 :ـ القياس الوحدة الرا عة

 تدر  ات الوحدة –أنش ة الوحدة  –المساحات  -األطوال 

 نا ر 

2017 

 عامة على الفصل الدراسي األول  تتدر  ا

 مراجعة عامة على الفصل الدراسي األول 

 يل الانشطة الصفية اسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشامل: تفعملاحظات 

  الموجه العام    الخبير 

  المستشار         

 

 



 وزارة التربية والتعليم   

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

 2017/ 2016الابتدائي للعام الدراسي الخامس توزيع منهج الرياضيات للصف 

 فترات أسبوعيا   3 الخطة الأسبوعية :   

 

 االح مال -الهندسة والقياس  الج ر واالعداد  الشهر

س  م ر 

وأك و ر 

2016 

 :ـ الكسور الوحدة األولى

ال قر ببا ألقببرب جببز  مببن مامببة وجببز  مببن  –مراجعببة 

ضرب الكسبور العشبر ة  –ألف ـ المقارنة  ين الكسور 

ـ ضرب كسر أو عدد عشرى  1000،  100،  10فى 

ضبرب  -ضبرب الكسبور االع ياد بة  –فى عبدد صبحي  

 .الكسور العشر ة 

 الوحدة الثالثة :ـ الهندسة 

رسم مثلث اذا علم أطوال  –الدامرة 

 اضالعه الثالثة .

نوفم ر 

2016 

 

قسمة الكسور  –: ـ قسمة الكسور الوحدة  األولىتا ع 

قسمة  -  1000،  100،  10واألعداد العشر ة على 

ثالثة أرقام  دون  اق  عدد صحي  على عدد مكون من 

 -ـ القسمة على كسر عشرى وعدد عشرى 

نشاط الوحدة ـ اخ  ار  –تمار ن عامة على الوحدة 

 الوحدة 

  الوحدة الثانية :ـ المجموعات 

 –مبباذا تعنببى المجموعببة ت ـ ال ع يببر عببن المجموعببة 

 –ان مبببببا  عنصبببببر للمجموعبببببة أنبببببواع المجموعبببببات 

المجموعببببات االح ببببوا  و –المجموعببببات الم سبببباو ة 

 .اتحاد مجموع ين  –تقاطع مجموع ين  –الجزمية 

  -:  تا ع الوحدة الثالثة

المس قيمة العمود ة على رسم الق ع 

أضالع المثلث من الرؤوس المقا لة 

نشاط  –تمار ن عامة على الوحدة  -

 اخ  ار الوحدة . –الوحدة 

د سم ر 

2016 

مكملة  –المجموعة الشاملة :  الوحدة الثانية تا ع 

 0الفرق  ين مجموع ين  -المجموعة 

نشاط الوحدة  ـ اخ  ار  –تمار ن عامة على الوحدة 

 الوحدة . 

 

 :ـ االح مال الوحدة الرا عة

االح مال النظرى  –االح مال العملى 

نشاط  –تمار ن عامة على الوحدة  –

 0الوحدة ـ اخ  ار الوحدة 

 نا ر 

2017 

 اميةالمراجعات النه –اخ  ارات عامة 

 : تفعيل الأنشطة الصفية اسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  المستشار    الموجه العام    الخبير   



 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب مستشار الرياضيات

  ******** 

 2017/  2016توز ع منهج الر اضيات للصف السادس اال  دامي 

 رات اس وعياف  3الم ة األس وعية 

 

 االح مال -الهندسة والقياس  الج ر واالعداد الشهر

س  م ر 

وأك و ر 

2016 

 : النســ ة الوحدة األولى 

 ( خواص النس ة 2( معنى النس ة                1 

 ( تدر  ات م نوعة على النس ة وخواصها 3 

 ( النس ة  ين ثالثة أعداد 4 

تمار ن عامة  –( ت  يقات على النس ة   المعدل ( 5 

 اخ  ار الوحدة   –أنش ة الوحدة  –على الوحدة 

 : الهندسة والقياس الوحدة الثالثة 

 العالقات  ين األيكال الهندسية 

 األنماط ال صر ة   -

( حجم 4                   ( الحجوم 3 

 م وازي المس  يالت

 

نوفم ر 

2016 

 : ال ناساالوحدة الثانية 

 ا( خواص ال ناس2         ( معنى ال ناسا    1 

 ( ال قسيم ال ناس ي  4( مقياس الرسم              3 

  -:  تا ع الوحدة الثالثة

 ( حجم المكعا5 

تمار ن عامة على الوحدة  –( السعة 6 

 اخ  ار الوحدة - نشاط الوحدة  –

د سم ر 

2016 

 الوحدة الثانيةتا ع 

لى ( ت  يقات ع6( حساب المامة              5 

أنش ة  –تمار ن عامة على الوحدة  -حساب المامة

 اخ  ار الوحدة  –الوحدة 

  

 

 : اإلحصا  الوحدة الرا عة 

 ( أنواع ال يانات اإلحصامية 1 

 ( تجميع ال يانات اإلحصامية الوصفية 2 

 ( تجميع ال يانات اإلحصامية الكمية 3 

 ( تمثيل ال يانات  المنحنى ال كراري 4 

 –لى الوحدة الرا عة تمار ن عامة ع

 أنش ة الوحدة

 نا ر 

2017 

 نماذج اخ  ار الفصل الدراسي األول   - تدر  ات عامة  -

 : تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  الموجه العام    الخبير   

  المستشار         



 وزارة التربية والتعليم   

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

   2017/  2016توزيع محتوى منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى  

 اسبوعيا فترات 3الخطة الأسبوعية :                                      
 

ف را ر 

2017 

  99الوحدة األولى :ـ األعداد ح ى 
العشبرات  –ونات العدد عشبرة مك –( 10العدد عشرة    –مراجعة 

ال رتيا والمقارنة  –القيمة المكانية  –اآلحاد والعشرات  –الكاملة 

 تدر  ات الوحدة األولى . –أنش ة الوحدة األولى  –
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مارس 

2017 

 ( 99الوحدة الثانية :ـ الجمع وال رح   ح ى العدد 
 نوعة علبى الجمبع تمار ن م – 99ال رح ح ى  – 99الجمع ح ى 

  –أنش ة الوحدة الثانية  –الكسور  - 99وال رح ح ى 

 تدر  ات الوحدة الثانية 
 الوحدة الثالثة :ـ الهندسة والقياس

 النقود –المجسمات واأليكال  –المجسمات 

إ ر ل 

2017 

  -تا ع الوحدة الثالثة : 

دة أنش ة وتدر  ات الوح –قياس األطوال  –ال ول  –أ ام األس وع 

 الثالثة 

 الوحدة الرا عة :ـ اإلحصا 

 تدر  ات الوحدة الرا عة وانش  ها

ما و 

2017 
 
 مراجعة على الفصل الدراسى - ال در  ات العامة  –

 

 : تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  الموجه العام    الخبير  
 

  المستشار        



 وزارة التربية والتعليم   

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

   2017/   2016توزيع محتوى منهج الرياضيات للصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 

 اسبوعيا فترات 3الخطة الأسبوعية :                                      
 

 الفصل الدراسى الموضوعــــات الشهــر

ف را ببببببببببر 

2017 

 الوحدة األولى :ـ الضرب 

جببدول  –خببواص عمليببة الضببرب  – × ( اسبب مدام عالمببة الضببرب 

  –أنش ة الوحدة األولى  –الضرب 

 تدر  ات الوحدة األولى 

 الهندسة  الوحدة الثانية :ـ 

 األيكال واألنماط –المحيط 
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مببببببببببارس 

2017 

  -:  تا ع الوحدة الثانية

 ليل األيكال وتركي ها تح –ال ماثل  –

 وتدر  ات الوحدة  –أنش ة الوحدة الثانية  

 الكسور الوحدة الثالثة :ـ

 الكسر كجز  من مجموعة –الكسر كجز  من الوحدة 

 وتدر  ات الوحدة الثالثة -أنش ة الوحدة  –الكسر كعدد 

 الوحدة الرا عة :ـ القياس 

 لل رالسعة ووحدة ا –قرا ة الساعة  -الساعات والدقامك

إ ر ببببببببببببل 

2017 

  -تا ع الوحدة الرا عة : 

ال قبو م المبيالدى وال قبو م الهجبرى  -وحدات الوزن  -قياس الوزن 

 أنش ة وتدر  ات الوحدة الرا عة –

 اإلحصا  الوحدة المامسة :ـ

تبببدر  ات  –أنشببب ة الوحبببدة المامسبببة  –جمبببع ال يانبببات وتمثيلهبببا 

 الوحدة المامسة

مببببببببببببببا و 

2017 

 مراجعة على الفصل الدراسى  –لعامة ال در  ات ا -

 

 : تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  الموجه العام    الخبير  
 

  المستشار        



 وزارة التربية والتعليم  

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

   2017/   2016ث الابتدائى للعام الدراسى توزيع محتوى منهج الرياضيات للصف الثال

  فترات 3الخطة الأسبوعية :                                      
 

 الفصل الدراسى الموضوعات الشهر
ف را ر 

2017 
 -والقسمة :  الوحدة األولى :ـ الضرب

 1000× الضرب  – 100× الضرب  – 10× الضرب 
 عـدد مكـون مـن رقــم واحــد  فىأو أكثر ضرب عدد مكون من رقميـن 

قسمة عدد على عدد أخره مكون من رقم  –االعداد الزوجية واالعداد الفردية 
    أنشطة الوحدة  –تدريبات الوحدة  –واحد 
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مببببارس 

2017 
 :ـ  الهندسة الوحدة الثانية 

 ة أنشطة الوحد –تدريبات الوحدة الثانية  –المساحة  –المحيط  
 الكسور  -:  الوحدة الثالثة

ترتيــب  ووالمقارنــة بـين كســرين  -الكسـور المتســاوية  –معنـى الكســر وقرا تــ  
 أنشطة الوحدة     –تدريبات الوحدة  -جمع وطرح الكسور  - الكسور

إ ر بببببببل 

2017 
 القياسـ  الوحدة الرابعة :
تدريبات  –ن قياس الزم -قياس األوزان  –قياس األطوال  –قياس الحرارة 

 أنشطة الوحدة   –الوحدة 
 الوحدة الخامسة :ـ اإلحصا  واالحتماالت 

 أنشطة الوحدة     –تدريبات الوحدة  –االحتمال  –تمثيل البيانات 
مبببببببببا و 

2017 
 نماذج اختبارات  –التدريبات العامة  –

 

 ويم الشامل: تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقملاحظات 

  

  الموجه العام    الخبير 

  المستشار        



 وزارة التربية والتعليم  

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

         2017/  2016تابع  : توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى 

 فترات أسبوعيا   3الخطة الأسبوعية : 

 

 الدراسى الفصل الموضوعات الشهر
 ف را ر

2017 
 الوحدة األولى :ـ الكسور واألعداد العشر ة 

 الكسور  –مراجعة على ماس ك دراس ه فى الكسور 

المقارنة  بين  –المز د من األعداد العشر ة  –األعداد العشر ة 

  –عدد ن عشر ين وترتيا مجموعة من األعداد العشر ة 

 

ى
ان
لث
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لد
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ا

 

مارس 

2017 
أنشبب ة  -ال قر ببا  –حسببا ية علببى األعببداد العشببر ة عمليببات 

 وتدر  ات عامة على الوحدة  
 الوحدة الثانية :ـ  الهندسة 

 األيكال الم ماثلة وخ وط ال ماثل –ال  ا ك 
 أنش ة  وتدر  ات عامة –األنماط ال صر ة 

 إ ر ل 
2017 

 ـ القياس الوحدة الثالثة  :

 تدر  ات عامة  –دة أنش ة الوح –الوقت  –الوزن  –السعة 

 الوحدة الرا عة  :ـ اإلحصا  واالح مال 

 جمع ال يانات وعرضها وتمثيلها

 تدر  ات عامة على الوحدة –أنش ة الوحدة  –اإلح مال 
ما و 

2017 
 مراجعة على الفصل الدراسى –تدر  ات عامة  

 

 لتقويم الشامل: تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار املاحظات 

  

  الموجه العام    الخبير 

  المستشار        



 وزارة التربية والتعليم   

 مكتب مستشار الرياضيات

 ********  

 2017/ 2016توزيع منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى 

 فترات أسبوعيا   3الخطة الأسبوعية :    

 

 االحصا  -لقياس الهندسة وا الج ر واالعداد الشهر

 ف را ر
2017 

 الوحدة األولى :ـ  األعداد ال  يعية 
 عض المجموعات  –مجموعة األعداد ال  يعية 

 الجزمية من ط ـ ترتيا ومقارنة األعداد ال  يعية 
 

 القياس -الوحدة الثالثة :

مساحة م وازى  –المساحة ووحداتها 

مساحة المر ع  معلومية   –األضالع 

احة المعين  معلومية مس -طول ق ره 

 . طوال ق ر ه

 

مارس 

2017 

 -تا ع الوحدة االولى : 

 العمليات على األعداد ال  يعية 

أنش ة إثرامية   –تمار ن عامة  –األنماط العدد ة 

 اخ  ار الوحدة. –

 

 -: تا ع الوحدة الثالثة

أنش ة  –تمار ن عامة  –محيط الدامرة 

 اخ  ار الوحدة . –إثرامية 

 لرا عة :ـ ال حو الت الهندسية الوحدة ا
األيكال الم ماثلة ومحور ال ماثل 

 –االنعكاس(  – ال حو الت الهندسية 

تحد د مواضع أعداد على يعاع  تحد د 

 –موضع نقط فى المس وى االحداثى ( 

أنش ة إثرامية  –تمار ن عامة  –تمار ن 

 اخ  ار الوحدة  –

 

 إ ر ل
2017 

 ت الوحدة الثانية :ـ المعادال
 –الثا ت والم غير  –ال ع يرات الر اضية 

 –أنش ة إثرامية  –تمار ن عامة  –المعادالت 

 اخ  ار الوحدة .

 

 

 الوحدة المامسة :ـ اإلحصا  

تنظيم وعرض ال يانات  –تجميع ال يانات 

قرا ة الجداول والرسوم ال يانية.   –

تمثيل ال يانات  المدرج والمضلع 

ت  الق اعات تمثيل ال يانا –ال كرارى 

 –مة على الوحدة تمار ن عا –الدامر ة 

 اخ  ار الوحدة–أنش ة إثرامية 

ما و 

2017 
 المراجعة النهامية –اخ  ارات عامة 

 

 : تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  

  الموجه العام    الخبير  

  المستشار       



 التربية والتعليم وزارة   

 مكتب مستشار الرياضيات

 2017/  2016توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائى  ******** 
 فترات أسبوعيا 3الخطة الأسبوعية  

 

 االح مال -االحصا   –الهندسة والقياس  الج ر واالعداد الشهر

 ف را ر
2017 

 االعداد الصحيحة  الوحدة األولى :
عداد الصحيحة                                                                                                ( مجموعة األ1 

 ( ترتيا األعداد الصحيحة والمقارنة  ينها 2 

 ( جمع وطرح األعداد الصحيحة  3 

 ( ضرب وقسمة األعداد الصحيحة    4 

 الوحدة الثالثة : الهندسة والقياس 

 اإلحداثيات   مسافة  ين نق  ين فى مس وى( ال1 

  - ( ال حو الت الهندسية : تحو ل االن قال 2 

 ( مساحة الدامرة     3 

 مارس
2017 

 تا ع الوحدة األولى :

 ( الضرب الم كرر5 

 ( األنماط العدد ة  6 

 ــ تمار ن عامة على الوحدة  ــ اخ  ار الوحدة  

  ا نات المعادالت والم  الوحدة الثانية :

 ( المعادلة والم  ا نة من الدرجة األولى 1 

 تا ع الوحدة الثالثة : 
  للمكعا وم وازى ( المساحة الجان ية والكلية 4 

 المس  يالت( 

 تمار ن عامة على الوحدة ــ اخ  ار الوحدة  - 

 

 أ ر ل
2017 

  -:  تا ع الوحدة الثانية

( حل المعادلة من الدرجة األولى فى مجهول 2 

 واحد 

( حل الم  ا نة من الدرجة األولى فى مجهول 3 

 واحد 

 تمار ن عامة على الوحدة ــ اخ  ار الوحدة 

 

 

  

 اإلحصا  واالح مال  الوحدة الرا عة :

 تمثيل ال يانات االحصامية  الق اعات الدامر ة  (1 

 ( ال جر ة العشوامية 2 

( االح مال ــ تمار ن عامة على الوحدة ــ اخ  ار 3 

 حدة  الو

 ما و
2017 

 مراجعة على الفصل الدراسى الثانى    -نماذج اخ  ار الفصل الدراسى الثانى                 

 : تفعيل الأنشطة الصفية أسبوعيا داخل الفترات طبقا لقرار التقويم الشاململاحظات 

  المستشار     الموجه العام    الخبير 
 

          
 

 


