
 60أو  60(: الرياضيات في حياتنا اليومية)حصتان     عدد حصص  60: عدد الحصص لكل درس      60: عدد حصص الرياضيات أسبوعيا

 60أو  60(: الحصيلة)عدد حصص      02أو  60(: اإلدماج)عدد حصص       01أو  60: عدد الحصص لكل درس     60: عدد حصص ت العلمية أسبوعيا

 

 

 

 

0س المقطع الثالث في الرياضيات و التربية العلمية لـ   

  الرياضيات التربية العلمية

 عدد الدروس من كتاب التلميذ 09 04

 (اإلدماج)عدد دروس  01 01

 (الحصيلة)عدد  01 01

 (الرياضيات في حياتنا اليومية)عدد فقرات  01 /

 مجموع الحصص 22 07

 المعالجة المحتملة و الدعم عدد حصص 02 10

 عدد األسابيع الدراسية ابيع أس 04

0سلمقطع األول في الرياضيات و التربية العلمية لـ ا  

  الرياضيات التربية العلمية

 عدد الدروس من كتاب التلميذ 23 08

 (اإلدماج)عدد دروس  01 01

 (الحصيلة)عدد  01 01

 (في حياتنا اليومية الرياضيات)عدد فقرات  01 /

 مجموع الحصص 25 18

 و اإلدماج عدد حصص المعالجة المحتملة و الدعم 10 15

 عدد األسابيع الدراسية  أسابيع 01

0س المقطع الثاني في الرياضيات و التربية العلمية لـ   

  الرياضيات التربية العلمية

 عدد الدروس من كتاب التلميذ 12 04

 (اإلدماج)عدد دروس  01 01

 (الحصيلة)عدد  01 01

 (الرياضيات في حياتنا اليومية)عدد فقرات  00 /

 مجموع الحصص 50 10

 عدد حصص المعالجة المحتملة و الدعم 15 15

 عدد األسابيع الدراسية ابيع أس 12

0س المقطع الرابع في الرياضيات و التربية العلمية لـ   

  الرياضيات التربية العلمية
 عدد الدروس من كتاب التلميذ 09 03
 (اإلدماج)عدد دروس  01 01
 (الحصيلة)عدد  01 01
 (الرياضيات في حياتنا اليومية)عدد فقرات  00 /

 مجموع الحصص 22 07
 عدد حصص المعالجة المحتملة و الدعم 02 10

 عدد األسابيع الدراسية ابيعأس 04

0س  في الرياضيات و التربية العلمية لـ المقطع الخامس  

  الرياضيات التربية العلمية

 عدد الدروس من كتاب التلميذ 19 08

 (اإلدماج)عدد دروس  01 01

 (الحصيلة)عدد  01 01

 (الرياضيات في حياتنا اليومية)عدد فقرات  01 /

 مجموع الحصص 46 15

 عدد حصص المعالجة المحتملة و الدعم 08 03

 عدد األسابيع الدراسية ابيعأس 10



 

 

 0حصيلة مجموع المقاطع التعلمية في الرياضيات و التربية العلمية لـ س
  الرياضيات التربية العلمية

 عدد الدروس من كتاب التلميذ 72 27

 (اإلدماج)عدد دروس  05 04

 (الحصيلة)عدد  05 04

 (الرياضيات في حياتنا اليومية)عدد فقرات  03 /

 السنوي مجموع الحصص  050  25

 (إرساء التعلمات و اإلدماج) عدد األسابيع الدراسية أسبوعا و نصف 50

 (أسابيع و نصف 10)المعالجة المحتملة الدعم و مجموع حصص    18 07

 (مع المعالجة و الدعم إرساء التعلمات و اإلدماج)عدد أسابيع الدراسة  05

 عدد أسابيع التقويم  10

 عدد أسابيع السنة الدراسية 03


