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 الصف األول 

الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

    20 -1معرفة األعداد  األعداد في مجال المئة 

 0معرفة العدد 

  سهير مواسي 2434 أعداد تتحدث  8

 نغم ماضي  2969 التعّرف على الصفر 

معرفة القيمة العددية لكل حرف من أ  

 حتى ي  

2     

 4 100، العّد حتى 50اإلحصاء حتى 
   

 

 2970 أ  قسم - وعدد تمرين مقارنة 2 المساواة وإشارات التباين إشارة 
  نغم ماضي 

 2971 ب  قسم - وعدد تمرين مقارنة
 نغم ماضي 

 2  مستقيم األعداد
 نسرين مراد 864 األعداد  مستقيم 

 

أل   مجال  في  األعداد  على  التعّرف 

100 

5 
 منى روحانا L_23 نتعّمق في لوحة المئة

 

 رائد شيخ أحمد  229 100التعرف على األعداد في مجال أل  
 

    

  إسراء عفيفي 2032 األعداد الزوجية واألعداد الفردية  2  زوجي، فردي

 نغم ماضي  2973 أعداد زوجية وأعداد فردية 

 20   10الجمع والطرح حتى  العمليات الحسابية 
 زيد فهيمة ابو 2654 10استخدام صفات عملية الجمع حتى  

 

https://youtu.be/v7AB8sqhSTA
https://youtu.be/s0DJgKZ-Bz4
https://youtu.be/5F-3zTLQs1Y
https://youtu.be/qtpuDL_M2K4
https://youtu.be/rCiHVgfckCI
https://youtu.be/rkSPzllk8y4
https://youtu.be/HamYSwXBuX4
https://youtu.be/HamYSwXBuX4
https://youtu.be/HamYSwXBuX4
https://youtu.be/UKVLniQqV2s
https://youtu.be/9356Q2qTwsk
https://youtu.be/zk0c0ALusIE
https://youtu.be/zk0c0ALusIE
https://youtu.be/zk0c0ALusIE
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الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

 

 سهير مواسي 300 سحر مكعبات اللعب 
 

 4 الجمع والطرح بعشرات كاملة 
 سهير مواسي 539 جمع وطرح عشرات كاملة  

 

 او أكثر  20الجمع والطرح حتى 

  

  

  

22 

 

 

 

 سهير مواسي 1051 تبديل  الجمع مع 
 

 إسراء عفيفي 1342 أعداد وتمارين  مقارنة بين
 

 إسراء عفيفي 2031 حل معادالت 
 

 إسراء عفيفي 1085 20بمجال أل   الطرح
 

 والوحدات  جمع العشرات 

 رائد شيخ أحمد  1793 

 

 مسائل كالمية في الجمع والطرح 

  

  

  

16 

 

 

 

 رائد شيخ أحمد  489 مسائل كالمية متعّددة الحلول 
 

 زيد فهيمة ابو 2538 معادالت ومسائل كالمية في الجمع  حل 
 

 سهير مواسي 2433 الرياضيات والفاكهة  
 

    

   20الضرب والقسمة حتى 
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 نغم ماضي  2819 وحاالت قسمة مسائل كالمية
 

 زيد فهيمة ابو 2449 متساوية  تقسيم لمجموعات
 

  إسراء عفيفي 1786 على النصف  التعرف

https://youtu.be/_0FM51udjqU
https://youtu.be/xRv3JZJVxsM
https://youtu.be/xRv3JZJVxsM
https://youtu.be/xRv3JZJVxsM
https://youtu.be/W5u8wBh7hLI
https://youtu.be/xWUgY39BJq8
https://youtu.be/jp9GqKKPDcI
https://youtu.be/qj3GaqmwiSo
https://youtu.be/qj3GaqmwiSo
https://youtu.be/9OovUTN9tHY
https://youtu.be/bHOkhji0cns
https://youtu.be/-4NozTaEtGY
https://youtu.be/lij_fPr-6ZI
https://youtu.be/lij_fPr-6ZI
https://youtu.be/lij_fPr-6ZI
https://youtu.be/LgH4E-jmf0k
https://youtu.be/6tIpww2jMrc
https://youtu.be/6hPm-p6QXPY
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الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

 

 10َو  5مضاعفات أل   

 سندس فريج 2568 

 التعّرف على الضرب 

 سهير مواسي 2917 

 قياس الطول  قياسات 

 

10 
 حنان محاميد  1447 محيط المضلعات  

 

  
  

 2 قياس الزمن 
 1916 ساعة العقارب  

  فهيمة أبو زيد

 1708 الرزنامة  
  فهيمة أبو زيد

 التعّرف على المضلعات هندسة 

 األشكال الرباعية 

12 

 

 

 رائد شيخ أحمد  718 القسم األول  -المضلعات  
 

 أحمد  رائد شيخ 719 القسم الثاني  -مضلعات 
 

التعّرف على المضلعات بواسطة طي  

 عليا حلبي  733 الورق 

 

 نغم ماضي  2972 أنواع الخطوط والمضلعات 

 6 إزاحة أو انعكاس 
 نغم ماضي  2968 اإلزاحة

 

    

    

https://youtu.be/AhLCzcdpkxc
https://youtu.be/AhLCzcdpkxc
https://youtu.be/X4i61xWSJT4
https://youtu.be/VfjeWWo5pwU
https://youtu.be/VfjeWWo5pwU
https://youtu.be/VfjeWWo5pwU
https://youtu.be/JDOwPylinF4
https://youtu.be/JDOwPylinF4
https://youtu.be/JDOwPylinF4
https://youtu.be/6LRbySWG6xo
https://youtu.be/6LRbySWG6xo
https://youtu.be/6LRbySWG6xo
https://youtu.be/wiQkg3iJa6g
https://youtu.be/Zr1IP10UI34
https://youtu.be/VXypVwGvD-s
https://youtu.be/VXypVwGvD-s
https://youtu.be/tdlAvLscu78
https://youtu.be/gaRT-dKcj48
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الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

    

 فعّاليات إثراء  

 فعّاليات لتنمية النقاش الرياضي 

 
   

 

 سهير مواسي 2043 صفات وعالقات بين األعداد  
 

    

 

 

 الصف الثاني 

الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

أل   مجال  في   10العّد واإلحصاء بوحدات، عشرات األعداد 
 سندس فريج 866 ما الشاذ؟ 

 

https://youtu.be/MRI_bDruY4k
https://youtu.be/MRI_bDruY4k
https://youtu.be/MRI_bDruY4k
https://youtu.be/8c1I45u5DWw
https://youtu.be/8c1I45u5DWw
https://youtu.be/8c1I45u5DWw
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 كاملة ومئات كاملة.   1000

قراءة وكتابة أعداد من رقمين وثالثة  

 أرقام بالكلمات وباألرقام. 

 قيمة المكان بمبنى العدد، 

 والصفر "كحافظ منزلة"  

 ترتيب األعداد 

 نغم ماضي  2744 األعداد باألرقام وبالكلمات  كتابة 

 

 األعداد الزوجية واألعداد الفردية

 معرفة القيمة العددية لألحرف حتى ل 

العمليات الحسابية في  

أو أكثر    100مجال ال 

 بناًء على قدرة التالميذ  

 18 الجمع والطرح األفقي 
 رائد شيخ أحمد  648 تطبيقات في الجمع والطرح  

 

 رائد شيخ أحمد  1445 العددي   اإلدراك 
 

 زيد فهيمة ابو 2655 20صفات عملية الجمع حتى  استخدام 
 

  أماني حسن 2725 مستقيم األعداد  الطرح بواسطة 

 سهير مواسي  2918 مقارنة حواصل جمع 

 11 الجمع والطرح عاموديا
 سوزان شولي  1559 العامودي  الطرح 

 

 سوزان شولي  745 الجمع العامودي 
 

 12 مسائل كالمية في الجمع والطرح 
 زيد فهيمة ابو 2538 معادالت ومسائل كالمية في الجمع  حل

 

  رائد شيخ أحمد  489 مسائل كالمية متعّددة الحلول 

 سندس فريج 1731 مقارنة مسائل 
 

 حسن أيوب 235 كالمية مسائل 
 

https://youtu.be/kLtztlr65ys
https://youtu.be/b0QFGQwhnYk
https://youtu.be/b0QFGQwhnYk
https://youtu.be/b0QFGQwhnYk
https://youtu.be/JrKUylVvcmo
https://youtu.be/WkZpSVzNg6w
https://youtu.be/WkZpSVzNg6w
https://youtu.be/vZ-KaD2dZoM
https://youtu.be/Z8Q4i30v-m0
https://youtu.be/dnm6lJRXsos
https://youtu.be/VpHomYWR8G0
https://youtu.be/VpHomYWR8G0
https://youtu.be/VpHomYWR8G0
https://youtu.be/-4NozTaEtGY
https://youtu.be/bHOkhji0cns
https://youtu.be/NxCXBaM3UGY
https://youtu.be/g8-Q_RGNEhY


 

6 

 

 نغم ماضي  2816 الجمع  مسائل كالمية في
 

 مسائل مقارنة 

צילום 

 أحمد  رائد شيخ מהבית
 

 الطرح  مسائل كالمية في 

2817 

  
 نغم ماضي 

 

 25 الضرب والقسمة
 زيد فهيمة ابو 2449 متساوية تقسيم لمجموعات  

 

 رائد شيخ أحمد  304 القسم األول  -الضرب   مفهوم 
 

 رائد شيخ أحمد  327 القسم الثاني  -الضرب   مفهوم 
 

 سندس فريج 2568 10َو  5مضاعفات أل   
 

 سندس فريج 1914 2العدد  مضاعفات 
 

 حنان محاميد  1448 قسمة احتواء  
 

 اسمهان غّرة 421 القسمة مفهوم
 

 إسراء عفيفي 1341 2،5،10القسمة على   دالئل قابلية 
 

 زيد فهيمة ابو 2118 3مضاعفات العدد 
 

 3   استعمال األقواس
 سوزان شولي  1560 ترتيب العمليات الحسابية واألقواس 

 

  مسائل كالمية في الضرب والقسمة

  

5 

 
 حسن أيوب 869 في الضرب والقسمة مسائل كالمية

 

األعداد، التوّسع  مستقيم

 في مجال األعداد

مستقيم أعداد عليه آحاد، عشرات كاملة  

   ومئات كاملة

4 

 سهير مواسي  2919 اعداد على مستقيم األعداد 

 

https://youtu.be/pd7SmVUzjSo
https://youtu.be/EUX8uUNwtjY
https://youtu.be/EUX8uUNwtjY
https://youtu.be/EUX8uUNwtjY
https://youtu.be/bOLghlZdE5o
https://youtu.be/6tIpww2jMrc
https://youtu.be/qzUu-8tPDso
https://youtu.be/-PSdu0p_ArU
https://youtu.be/AhLCzcdpkxc
https://youtu.be/AhLCzcdpkxc
https://youtu.be/GZs5ert-o64
https://youtu.be/GZs5ert-o64
https://youtu.be/zg0tCvSSLnU
https://youtu.be/zg0tCvSSLnU
https://youtu.be/zg0tCvSSLnU
https://youtu.be/b0m8MTVo7Zo
https://youtu.be/43ermur8_wQ
https://youtu.be/43ermur8_wQ
https://youtu.be/BYj8n-p_SFE
https://youtu.be/BYj8n-p_SFE
https://youtu.be/BYj8n-p_SFE
https://youtu.be/z4MIeOGyRRg
https://youtu.be/fNsV6C07uQY
https://youtu.be/R5E2khntJDw
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مستقيم األعداد من طرفي الصفر  

 واألعداد الصحيحة السالبة  
 نغم ماضي  2710 األعداد الموجهة  التعّرف على

 

 2   التعّرف على الكسور نصف وربع
 سندس فريج 1915 الُربع  التعرف على 

 

جمع، تنظيم وعرض مباشر لمعطيات  بحث معطيات

بطرق مختلفة، وإجراء نقاش مع 

 التالميذ حول المعطيات 

5 

 

   

 

رسوم بيانية من أعمدة مستطيالت 

مرسومة على الجزء الموجب من  

 المحاور  

    

       2 قياس الطول  قياسات وهندسة 

     7 قياس المساحة 

 3 قياس الوزن والزمن 
 رائد شيخ أحمد  871 قياس الزمن

 

  فهيمة أبو زيد 1917 أنصاف ساعات   -ساعة العقارب   

 نغم ماضي  2554 مقارنة اوزان 

   

التعّرف على المضلعات بواسطة طي   10 مضلعات وأجسام

 عليا حلبي  733 الورق 

 

 نسرين مراد 1944 قسم أ  -المجسمات  
 

 نسرين مراد 1945 قسم ب  -المجسمات  
 

    التماثل االنعكاسي   10 االنعكاس او اإلزاحة 

2062 

  

 أحمد  رائد شيخ

  

  

 

https://youtu.be/_DEEhhbi3uQ
https://youtu.be/vJEF-CNVBRY
https://youtu.be/U6WVfrspRKI
https://youtu.be/9KsuOkhRwUE
https://youtu.be/Svoae_O7fmc
https://youtu.be/VXypVwGvD-s
https://youtu.be/VXypVwGvD-s
https://youtu.be/TcOMRKFgA4s
https://youtu.be/3VjrW8kQ_As
https://youtu.be/4qyAQuF2k5Y
https://youtu.be/4qyAQuF2k5Y
https://youtu.be/4qyAQuF2k5Y
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 نغم ماضي  2968 اإلزاحة

 

 

 

 

 

 الصف الثالث 

الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

https://youtu.be/gaRT-dKcj48
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في 

 المنهاج 

األعداد الطبيعية في  

 مجال العشرة آالف 

 10 المبنى العشري

 

 

 نسرين مراد 382 التقريب ألقرب عشرة 
 

 نسرين مراد 865 األعداد بواسطة النقود  تمثيل
 

 نغم ماضي  2743 باألرقام وبالكلمات   األعداد
 

  سوزان شولي  744 التقريب ألقرب مئة وألف 

 سهير مواسي 2044 أعداد وعالقات 

 المحدي إسماعيل 1675 نتعمق بجداول أعداد 

 إسراء عفيفي  2923 1000  أل مجال في العشري المبنى

أضعاف او  10تكبير وتصغير ِب 

 ضعف 100

2 

 1705 10وقوى أل   10الضرب ِب   

  أيمن مصري

      3 القيمة العددية لألحرف 

 3  مستقيم األعداد
 نغم ماضي  2712 الموجهة على مستقيم األعداد  األعداد  

 

العمليات الحسابية في  

 مجال العشرة آالف 

   الجمع والطرح العمودي

  

حل تمارين جمع باستعمال صفات    10

 زيد فهيمة ابو 2656 العملية 

 

 حسن أيوب 2585 الجمع ِوفق شروط  
 

 مصطفى جبارين  2931 أ  قسم-متتالية أعداد جمع حاصل
 

التجميع  التبادل،  قانون  استعمال 

 والتوزيع 

4 

 رائد شيخ أحمد  984 التوزيع بالضرب   

 

      

 7 مسائل كالمية في الجمع والطرح 
 مرادنسرين  523 مسائل كالمية في الجمع والطرح 

 

https://youtu.be/j7IId7mCnqY
https://youtu.be/j7IId7mCnqY
https://youtu.be/j7IId7mCnqY
https://youtu.be/0-welbfrutc
https://youtu.be/WchqM8yVnnw
https://youtu.be/PtkvWNxAHX8
https://youtu.be/9KB8yb9Vfbk
https://youtu.be/LNVslHQGEJQ
https://youtu.be/KBOanNxVhaE
https://youtu.be/KBOanNxVhaE
https://youtu.be/bRe6UvxjDTc
https://youtu.be/bRe6UvxjDTc
https://youtu.be/pgMOnlkoOmI
https://youtu.be/bR7SZ7yp_3A
https://youtu.be/bR7SZ7yp_3A
https://youtu.be/bR7SZ7yp_3A
https://youtu.be/bR7SZ7yp_3A
https://youtu.be/R0TwNQCKikY
https://youtu.be/R0TwNQCKikY
https://youtu.be/R0TwNQCKikY
https://youtu.be/EJNGr43mv1g
https://youtu.be/y9gw6JKUuv8
https://youtu.be/xaesle-heLM
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 عليا حلبي  732 نجمع ونلعب  
 

    

تأسيس وإكمال جداول الضرب  

   )الضرب والقسمة( 

8     

 956 بحث جدول الضرب  
  يوسف حمودة

 نغم ماضي  2747 مفهوم الضرب  
 

الحقائق األساسية في   التمكن من 

 نغم ماضي  2818 الضرب والقسمة

 

 رائد شيخ أحمد  L_17 الضرب بمساعدة ِغراء، ورق ومقَص  
 

  نسرين مراد 2376 خواص الصفر والواحد  
 نغم ماضي  2901 6الضرب والقسمة بالعامل 

 نغم ماضي  2902 7الضرب والقسمة بالعامل 

 نغم ماضي  2903 8الضرب والقسمة بالعامل 

 نغم ماضي  2904 9الضرب والقسمة بالعامل 

الضرب في عشرات كاملة ومئات 

 كاملة )شفهيا وكتابةً(  

3     

،  5، على 2دالئل قابلية القسمة على 

  10وعلى 

 

3     

    

الضرب العامودي )في عدد من رقم  

 (واحد

 مسائل بحث في الضرب 

 
 حسن أيوب 319 الضرب العامودي بالطريقة المفّصلة  

 

 حسن أيوب 868 بالطريقة المختصرة  الضرب العامودي
 

     

https://youtu.be/48C5N1K7QaM
https://youtu.be/48C5N1K7QaM
https://youtu.be/48C5N1K7QaM
https://youtu.be/wCOzV5uwQao
https://youtu.be/wCOzV5uwQao
https://youtu.be/wCOzV5uwQao
https://youtu.be/w7qBCLrAT9Q
https://youtu.be/w7qBCLrAT9Q
https://youtu.be/w7qBCLrAT9Q
https://youtu.be/EZZaIxUzZ8o
https://youtu.be/EZZaIxUzZ8o
https://youtu.be/22UkN9N9TO0
https://youtu.be/22UkN9N9TO0
https://youtu.be/22UkN9N9TO0
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/p-D7qQA56x4
https://youtu.be/p-D7qQA56x4
https://youtu.be/p-D7qQA56x4
https://youtu.be/E2Au_X1BamY
https://youtu.be/E2Au_X1BamY
https://youtu.be/E2Au_X1BamY
https://youtu.be/Y8103QeWoGs
https://youtu.be/Y8103QeWoGs
https://youtu.be/Y8103QeWoGs
https://youtu.be/qw5aey9dfFs
https://youtu.be/qw5aey9dfFs
https://youtu.be/qw5aey9dfFs
https://youtu.be/kISF1OUUB1E
https://youtu.be/kISF1OUUB1E
https://youtu.be/kISF1OUUB1E
https://youtu.be/EKeujrsyTDo
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 سندس فريج 2569 حاصل الضرب األكبر  
 

 منى روحانا L_24 تمارين ضرب بمساعدة قانون التوزيع 
 

   
 

القسمة في مجال المئة، مع باٍق 

 )المقسوم عليه هو عدد من رقم واحد( 

  أماني حسن 2726 التوزيع في القسمة   10

 منى روحانا L_08 مع باقٍ  القسمة

القسمة بواسطة جدول الضرب وبطرق   

 أيمن مصري 2871 أخرى

ترتيب العمليات الحسابية واستعمال 

   األقواس

  سهير مواسي 540 القسم األول  -الحسابية  ترتيب العمليات 3
 سهير مواسي 960 القسم الثاني  -ترتيب العمليات الحسابية 

   

 5 مسائل في الضرب والقسمة
 نغم ماضي  2814 قسم أ  -حاالت ضرب وقسمة  

 

  نغم ماضي  2815 قسم ب  -حاالت ضرب وقسمة  

 منى توما روحانا  3083 مسائل مقارنة بالضرب والقسمة 

مسائل كالمية ذات مرحلتين ومسائل 

 إضافية 

 مهام بحث

6 

   

 

     4  الكسور األساسية

كسور الوحدة وأسماء مختلفة لكسور  

 نغم ماضي  2711 الوحدة 

 

 4  بحث معطيات
 1678 بحث معطيات 

  سعاد أعمر 

 
 منى توما روحانا  3082 تحليل احتماالت 

 

https://youtu.be/bqkwP57Xa14
https://youtu.be/bqkwP57Xa14
https://youtu.be/bqkwP57Xa14
https://youtu.be/djQWMeybgPE
https://youtu.be/YfyiGsTGWGo
https://youtu.be/YfyiGsTGWGo
https://youtu.be/YfyiGsTGWGo
https://youtu.be/PfPaz8gduOQ
https://youtu.be/KdJM5MM9zSk
https://youtu.be/KdJM5MM9zSk
https://youtu.be/KdJM5MM9zSk
https://youtu.be/KdJM5MM9zSk
https://youtu.be/8qWA9USYXP4
https://youtu.be/0Aha8psXv54
https://youtu.be/yW3LxqvdNdc
https://youtu.be/zFSu-73AqQs
https://youtu.be/LJffTCQIoyg
https://youtu.be/wrjBLtGFWjk
https://youtu.be/wrjBLtGFWjk
https://youtu.be/xLIuYsqXb1g
https://youtu.be/i5ZiOwTQiOI


 

12 

 

الزوايا، التعامد، التوازي، مثلثات،   القياسات والهندسة 

 أشكال رباعية  

14 
 1899 تصنيف الزوايا  

   أيمن مصري

 مصطفى جبارين 2736 تعريف وتصنيف الزوايا  
 

 المحدي إسماعيل 1676 متوازية مستقيمات 
 

 إسراء عفيفي 302 المستقيمات المتعامدة  
  

    

 رائد شيخ أحمد  1794 األشكال الرباعية
 

    

     5 قياس الطول 

    

 3 قياس الوزن 
 نغم ماضي  2555 وحدات الوزن  

 

     2 قياس الحجم 

     2 قياس الزمن 

      6 الدوران 

    

    

 

 الصف الرابع 

https://youtu.be/Kfpb_peIdhU
https://youtu.be/Kfpb_peIdhU
https://youtu.be/Kfpb_peIdhU
https://youtu.be/X6bYsjFPmNU
https://youtu.be/X6bYsjFPmNU
https://youtu.be/X6bYsjFPmNU
https://youtu.be/RkmDbrnWxuA
https://youtu.be/Fqo8kZdDKQ0
https://youtu.be/Fqo8kZdDKQ0
https://youtu.be/Fqo8kZdDKQ0
https://youtu.be/wyVISQu-6Xk
https://youtu.be/-C_mexCmt3s
https://youtu.be/-C_mexCmt3s
https://youtu.be/-C_mexCmt3s
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الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

 10 التعّرف على الكسر البسيط  الكسر البسيط 
 زيد فهيمة ابو 2119 ما هو الصحيح؟

 

 مصطفى جبارين 2735 الصحيح  الكسر كجزء من
 

    

 رائد شيخ أحمد  1446 الكسور  توسيع 
 

 إسراء عفيفي 303 المتكافئة  الكسور  
 

 إسراء عفيفي 548 مقارنة كسور بسيطة  
 

    

عمليات حسابية في الكسور )تعرف  

 أولي( 

15 
 اسمهان غّرة 384 جمع وطرح كسور مقاماتها متقاربة  

 

 سعاد أعمر  2052 بسيطة مع تبديل طرح كسور  
 

 1706 بكسر  ضرب صحيح 
  أيمن مصري

     

األعداد الطبيعية حتى  

 مليون

 7 مبادئ المبنى العشري )مراجعة(
 نغم ماضي  2745 باألرقام وبالكلمات  أعداد كبيرة 

 

 زيد فهيمة ابو 2450 جداول أعداد  
 

     3 طريقة األلف باء 

     2  مستقيم األعداد

https://youtu.be/ICXaLzRoJ9g
https://youtu.be/fbRxtminW_8
https://youtu.be/-LnhYhEGJkQ
https://youtu.be/lEhBrj8Bcsc
https://youtu.be/QZK-845eBl4
https://youtu.be/QZK-845eBl4
https://youtu.be/QZK-845eBl4
https://youtu.be/k7wQjZny03Y
https://youtu.be/k7wQjZny03Y
https://youtu.be/k7wQjZny03Y
https://youtu.be/tX3Y6QaEdSo
https://youtu.be/MQuCjiyMXBw
https://youtu.be/wK2MyqXCdvY
https://youtu.be/_KUXwlLEYec
https://youtu.be/_KUXwlLEYec
https://youtu.be/_KUXwlLEYec
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 6 الجمع والطرح بدون تحديد  العمليات الحسابية 
 مصطفى جبارين  2931 أ  قسم-متتالية أعداد جمع حاصل

 

    

 7 الضرب 
 زيد فهيمة ابو 2539 مرّكبات جملة الضرب  العالقة بين

 

 رائد شيخ أحمد  984 التوزيعبالضرب  
 

الضرب بمساعدة ِغراء، ورق   - 

 رائد شيخ أحمد  L_17 ومقَص 

 

 رائد شيخ أحمد  984 التوزيع قانون 
 

 منى روحانا L_24 تمارين ضرب بمساعدة قانون التوزيع 
 

 سندس فريج 2569 حاصل الضرب األكبر 
 

  عليا حلبي  1179 الضرب بواسطة التوزيع

 القسمة الطويلة   7 القسمة الطويلة

 رائد شيخ أحمد  985 

 

 قانون التوزيع  القسمة بواسطة

 أماني حسن 2727 

 إسراء عفيفي  2924 رقم  على كاملة عشرات من أعداد  قسمة

 التقدير وتنمية الحس العددي

 

4     

 مسائل كالمية )مدمجة( 

 مسائل بحث 

12  

 رائد شيخ أحمد  1285 التعامل مع مسائل كالمية مركبة

 

  

 عليا حلبي  645 حل مسائل كالميّة استراتيجيات 

https://youtu.be/EJNGr43mv1g
https://youtu.be/kjECODaj2Y4
https://youtu.be/y9gw6JKUuv8
https://youtu.be/22UkN9N9TO0
https://youtu.be/22UkN9N9TO0
https://youtu.be/y9gw6JKUuv8
https://youtu.be/djQWMeybgPE
https://youtu.be/djQWMeybgPE
https://youtu.be/djQWMeybgPE
https://youtu.be/bqkwP57Xa14
https://youtu.be/yHaQei6yOn8
https://youtu.be/YgQ1k93Apjo
https://youtu.be/YgQ1k93Apjo
https://youtu.be/YgQ1k93Apjo
https://youtu.be/-6W-VHvZxZk
https://youtu.be/6ntC0qPY8qE
https://youtu.be/y4UJ3u-g4w0
https://youtu.be/y4UJ3u-g4w0
https://youtu.be/GbWyzeMl1f4
https://youtu.be/GbWyzeMl1f4
https://youtu.be/GbWyzeMl1f4
https://youtu.be/GbWyzeMl1f4
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 عليا حلبي  646 مسائل كالمية مميّزة

    

ترتيب العمليات الحسابية واستعمال 

   األقواس

2 

 شما  سعاد أعمر  2051 العمليات الحسابية ترتيبب 

 

 2 1وأل  0صفات أل 
 نسرين مراد 2376 خواص الصفر والواحد  

 

 5   األعداد األولية واألعداد القابلة للتحليل
 1677 األولية  األعداد  

  سعاد أعمر 

 مصطفى جبارين 557 التحليل للعوامل األوليّة  
 

تحليل للعوامل األولية بواسطة شجرة  

 1900 العوامل

  أيمن مصري

 هاني  فتحي أبو 2078 األولية واألعداد المؤلفة   األعداد

   

  6، على 3دالئل قابلية القسمة على 

   9وعلى 

  

3 

 

 سوزان شولي  666 3،6،9القسمة على   دالئل قابلية 
 

 حسن أيوب  3010 3دالئل قابلية القسمة على  

 

 2 القوى
 مصطفى جبارين 662 القوى  

 

بحث معطيات وتحليل  

 احتماالت 

 4     

     

     

  مصطفى جبارين 408 األقطار في المضلعات   3 المضلعات، القطر    أشكال هندسية وأجسام
 مصطفى جبارين 2864 الرباعية   األقطار في األشكال 

https://youtu.be/tFemTJBBaRQ
https://youtu.be/tFemTJBBaRQ
https://youtu.be/jcYDYHW-vsE
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/YVoyekY1wLI
https://youtu.be/ZVOavWbwnf8
https://youtu.be/-YVIM1C5HC4
https://youtu.be/-YVIM1C5HC4
https://youtu.be/-YVIM1C5HC4
https://youtu.be/zy8MfTA85oo
https://youtu.be/zy8MfTA85oo
https://youtu.be/CQVu5AmGrJo
https://youtu.be/YpOUI46aXJM
https://youtu.be/YpOUI46aXJM
https://youtu.be/07EVT6feQTY
https://youtu.be/07EVT6feQTY
https://youtu.be/07EVT6feQTY
https://youtu.be/MDsh0ScqJDk
https://youtu.be/MDsh0ScqJDk
https://youtu.be/MDsh0ScqJDk
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/jBk2vFwVCSc
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 يوسف حمودة 2390 وتركيب أشكال هندسية قَصّ 

  نسرين مراد 2377 األشكال الرباعية  عالقات احتواء في  4 المربع والمستطيل 
 عليا حلبي  1180 المربع والمستطيل عالقة احتواء بين 

   

 2 صفات األضالع والزوايا في المثلث 
 سندس فريج 867 المثلثات  تصنيف 

 

    

 6 الصناديق 
 1108 صفات الصندوق  

  يوسف حمودة

 أحمد  رائد شيخ 2063 نشر المكعّب  
 

   التماثل 
 إسراء عفيفي 2415 تماثل انعكاسي في القطع 

 

 
 إسراء عفيفي 2416 ثماثل انعكاسي في المثلثات  

 

 5 المساحة  القياسات
 مصطفى جبارين 1026 مساحة ومحيط المستطيل بحث 

 

 إسراء عفيفي 549 ومحيط المستطيل  مساحة 
 

 هاني  فتحي أبو 2079 مساحة المستطيل  
 

 يوسف حمودة 2391 مساحة ومحيط المستطيل العالقة بين 
 

    

حجم الصندوق ومساحة سطحه 

 الخارجي  

5 
 1278 حجم الصندوق 

  يوسف حمودة

     

التقويم السنوي وحسابات زمنية  

)بالسنوات، باألشهر، باألسابيع 

 ( وباأليام

2      

     

https://youtu.be/QQkk1j_NAlU
https://youtu.be/i_OC4YxvSz4
https://youtu.be/CTJq4J6B4nw
https://youtu.be/FTJj5JM0EEY
https://youtu.be/vUFqvW1vapI
https://youtu.be/vUFqvW1vapI
https://youtu.be/vUFqvW1vapI
https://youtu.be/Ij62U3FK3RI
https://youtu.be/Ij62U3FK3RI
https://youtu.be/Ij62U3FK3RI
https://youtu.be/EIIbHSJ_Hy0
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/EHYLkxVndTk
https://youtu.be/Ob2uVg3QGHo
https://youtu.be/9lj1M474L_o
https://youtu.be/9lj1M474L_o
https://youtu.be/9lj1M474L_o
https://youtu.be/5O0r2jZZbJQ
https://youtu.be/5PG2G7YdX3g
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 الصف الخامس 

الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس



 

18 

 

الكسور البسيطة 

 والكسور العشرية

 معاني الكسر البسيط

 

12 
 نسرين مراد 2530 الكسر كجزء من كميّة 

 

 أيمن مصري 2869 معنى الكسر العادي كخارج قسمة عددين  
 

 مصطفى جبارين 2735 الصحيح الكسر كجزء من 
 

 955 الكسر كجزء من كمية 
  يوسف حمودة

الكسر العادي كنقطة على مستقيم   معنى

 أيمن مصري 2870 األعداد 

 

 5 التوسيع واالختزال 
 رائد شيخ أحمد  1446 الكسور  توسيع 

 

  أيمن مصري  2949 اختزال وتوسيع الكسور البسيطة 

 أيمن مصري  2950 اختزال الكسور البسيطة

  التوسيع بواسطة بسيطة كسور  مقارنة 10 جمع وطرح ومقارنة كسور بسيطة  

 أيمن مصري  2951 واالختزال

 

 نسرين مراد 2150 جدول كسور 
 

 إسراء عفيفي 1785 عادية  جمع كسور  
 

جمع وطرح كسور بسيطة ذات مقامات  

 سهير مواسي 1052 غريبة 

 

)استعماالت   المضاعف المشترك األصغر 

 مصطفى جبارين 2865 قسم ب  - في جمع وطرح الكسور(

 

  زياد أبو كوش  2081 طرح الكسور البسيطة  

 حسن أيوب 2362 بحث في الكسور 

 مصطفى جبارين 2457 كسور وهندسة

  التوسيع بواسطة بسيطة كسور  مقارنة

 أيمن مصري  3014 واالختزال

 نغم ماضي  2905 متعددة  بطرق بسيطة كسور  مقارنة

 مصطفى جبارين  2929 بحث في الكسور 

https://youtu.be/SkUDK3yBVsU
https://youtu.be/SkUDK3yBVsU
https://youtu.be/SkUDK3yBVsU
https://youtu.be/NFi1UogE7CA
https://youtu.be/NFi1UogE7CA
https://youtu.be/NFi1UogE7CA
https://youtu.be/fbRxtminW_8
https://youtu.be/NweHj1l-758
https://youtu.be/NweHj1l-758
https://youtu.be/NweHj1l-758
https://youtu.be/EZnxZ_U2cEc
https://youtu.be/EZnxZ_U2cEc
https://youtu.be/-LnhYhEGJkQ
https://youtu.be/1tZwQs3JD6w
https://youtu.be/KAWULofnbd8
https://youtu.be/AZlYCCMjQi0
https://youtu.be/AZlYCCMjQi0
https://youtu.be/eQcUx0XyR0M
https://youtu.be/UM1L9OyzjTs
https://youtu.be/yNeNpq1fAv4
https://youtu.be/yNeNpq1fAv4
https://youtu.be/4k-LxxpnUUY
https://youtu.be/4k-LxxpnUUY
https://youtu.be/U1cASba1g9o
https://youtu.be/U1cASba1g9o
https://youtu.be/U1cASba1g9o
https://youtu.be/UHf9yGiw1jk
https://youtu.be/Xj1AVzBrJLg
https://youtu.be/J5FaaSTpfxE
https://youtu.be/J5FaaSTpfxE
https://youtu.be/KXiLJuZFECY
https://youtu.be/MM2ErfJs5ao
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جمع وطرح كسور بسيطة مختلفة    5  مسائل جمع وطرح في الكسور

 حسن أيوب 320 المقامات 

 

 أيمن مصري  3013 الكسور   وطرح جمع في كالمية مسائل

 أيمن مصري  3015 كالمية مسائل-كمية من جزء إيجاد

 8 معنى الكسر العشري
 سهير مواسي 301 مفهوم العدد العشري

 

 رائد شيخ أحمد  L_19 النسبة المئوية 
 

    

 

 

 8 جمع وطرح ومقارنة كسور عشرية 
 إسراء عفيفي 1086 جمع وطرح األعداد العشرية

 

 حسن أيوب 2361 عشرية مقارنة أعداد 
 

 زيد فهيمة أبو 2862 عشرية عموديا  جمع أعداد 
 

  حسن أيوب  3012 طرح أعداد عشرية عاموديا 

 نغم ماضي  2906 متعددة  بطرق عشرية أعداد مقارنة

 2 تحويل الكسير البسيط إلى كسر عشري
 2041 تحويل الكسر البسيط إلى عشري 

  يوسف حمودة

 العادي إلى عدد عشري تحويل الكسر  
تصوير من 

 أحمد  رائد شيخ البيت
 

العمليات الحسابية في  

 األعداد الطبيعية 

الجمع،   في  وتعّمق  توّسع  مراجعة، 

 الطرح والضرب  

10 
 زيد فهيمة ابو 2539 مرّكبات جملة الضرب  العالقة بين

 

 1855 بواسطة التوزيع  الضرب 
  يوسف حمودة

 1279 الحس العددي 
  يوسف حمودة

  مصطفى جبارين 2787 قسم أ  -المضاعف المشترك األصغر  
حل تمرين بمساعدة  -عملية الجمع פ

 زيد فهيمة أبو 2860 تمرين معطى

https://youtu.be/GNO4BMGExPw
https://youtu.be/GNO4BMGExPw
https://youtu.be/GNO4BMGExPw
https://youtu.be/GNO4BMGExPw
https://youtu.be/-2CkxMDeFho
https://youtu.be/P6FdmWEF3as
https://youtu.be/XqM32YEHmx4
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/By54Sa1stbQ
https://youtu.be/JwkyQ7VpmR4
https://youtu.be/a9qxtId_fjg
https://youtu.be/7nLzAKq9_T8
https://youtu.be/KXiLJuZFECY
https://youtu.be/oH6i9gMg0Bk
https://youtu.be/oH6i9gMg0Bk
https://youtu.be/oH6i9gMg0Bk
https://youtu.be/X6ma-2XljnE
https://youtu.be/kjECODaj2Y4
https://youtu.be/6AAiUlup78Y
https://youtu.be/A9uiLpwdQbY
https://youtu.be/A9uiLpwdQbY
https://youtu.be/A9uiLpwdQbY
https://youtu.be/3QitdEYdI_E
https://youtu.be/cdLzgkXfSec
https://youtu.be/cdLzgkXfSec
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 زيد فهيمة أبو 2861 الطرح ومعادالت في الطرح  عملية 

 يوسف حمودة 2042 الضرب   طرائق في 

 زيد فهيمة ابو 2540 تمارين ضرب بمساعدة تمرين محلول حل

 مصطفى جبارين  2953 ب  قسم-متتالية أعداد جمع حاصل

  المشترك(  المضاعف) للقاسم  استعماالت

 مصطفى جبارين  2954 األصغر 

 4 القسمة على عدد من رقمين 
 حسن أيوب 2583 معنى الصفر في القسمة 

 

تقدير نتائج العمليات، وتقدير الكميات 

 وتطوير الحس العددي ألعداد كبيرة  

5     

   

   

 6 مسائل كالمية شاملة )مدمجة( 
 رائد شيخ أحمد  1285 التعامل مع مسائل كالمية مركبة

 

  عليا حلبي  645 حل مسائل كالميّة استراتيجيات 
 عليا حلبي  646 مسائل كالمية مميّزة

 نغم ماضي  2556 من مرحلتين مسائل كالمية

 2 فعاليات إضافية 
 مصطفى جبارين 1903 الرياضيات  سحر  

 

  مصطفى جبارين 1350 نقاش رياضي 

 نغم ماضي  2746 األعداد الموجهة

 زياد أبو كوش  2082 طرائق مختلفة للضرب  

 مصطفى جبارين 2458 الطبيعية سحر األعداد 

 يوسف حمودة  2898 الشرح والتعليل 

 إسراء عفيفي  2925 المثلّث المتناسق 

     األعداد الالتينية 

 قراءة وفهم رسوم بيانية  بحث معطيات، والمعّدل

 والتكرارية النسبية التكرارية 

10 
 رائد شيخ أحمد  L_42 بحث معطيات  

 

  مصطفى جبارين 1709 تحليل احتماالت قسم أ  

 مصطفى جبارين 1710 قسم ب  -احتماالت  

https://youtu.be/FVuoLox-cRE
https://youtu.be/_zdij13fKDI
https://youtu.be/t3IbqbcOq8Y
https://youtu.be/db8R0XLAfa0
https://youtu.be/f49c2wojmwM
https://youtu.be/f49c2wojmwM
https://youtu.be/rvipoMCPtRs
https://youtu.be/y4UJ3u-g4w0
https://youtu.be/GbWyzeMl1f4
https://youtu.be/tFemTJBBaRQ
https://youtu.be/B-HOoDd_jc4
https://youtu.be/3oeUPnZGyrM
https://youtu.be/YvDP2E4RmLM
https://youtu.be/ekLOlqrZvX4
https://youtu.be/JCfDcmgMYTk
https://youtu.be/JCfDcmgMYTk
https://youtu.be/JCfDcmgMYTk
https://youtu.be/pN5lY3KnU7c
https://youtu.be/iExEW4pyoCg
https://youtu.be/_Ys1Cp56W5Y
https://youtu.be/Hisg6VjFbJ8
https://youtu.be/Hisg6VjFbJ8
https://youtu.be/Hisg6VjFbJ8
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/PuRdKvl-do4
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وحساب   –المعدل   المعدل  صفات 

 المعدل 

 

 منى روحانا L_09 المعّدل  

 1707 مفهوم المعّدل 
  فهيمة أبو زيد

 حسن أيوب 1711 المعدل  صفات
 

 حسن أيوب 1712 طرائق لحساب المعدل 
 

األقطار،   المضلعات  المصطلحات:  مراجعة 

قياس   الزوايا،  التعامد،  التوازي، 

 وتقدير الزوايا   

  مصطفى جبارين 408 األقطار في المضلعات   6

 جبارينمصطفى  2864 الرباعية   األقطار في األشكال  

 إسراء عفيفي 2416 ثماثل انعكاسي في المثلثات  

 مصطفى جبارين 361 حساب عدد األقطار في المضلّع  

 مصطفى جبارين 2737 مجموع زوايا المضلّع 

 يوسف حمودة 2390 وتركيب أشكال هندسية قَصّ 

أشكال رباعية: تحليل صفات، تصنيف 

 أشكال رباعية وعالقة احتواء  

 بناء أشكال رباعية بحسب األقطار  

8 
 عليا حلبي  1180 المربع والمستطيل   عالقة احتواء بين

 

    

   
 

 6 التبليط بمضلعات منتظمة ومتطابقة 
 نغم ماضي  2445 التبليط 

 

  نغم ماضي  2133 الرتفاع في المثلث ا 4 االرتفاعات

 9  قياس المساحات 
 مصطفى جبارين 900 مركبة مساحات 

 

 مصطفى جبارين 2456 مساحات مرّكبة 
 

  رائد شيخ أحمد  524 القسم األول  -المثلّث  مساحة

 رائد شيخ أحمد  647 ومتوازي األضالع  مساحة المثلث

 أحمد  رائد شيخ 870 القسم الثاني   -مساحة المثلث  

 نسرين مراد 2151 حساب مساحات مرّكبة 
 

https://youtu.be/GJ8WFwLUR6g
https://youtu.be/GJ8WFwLUR6g
https://youtu.be/GJ8WFwLUR6g
https://youtu.be/6HQfHX4wRuY
https://youtu.be/DmT5zY_28CQ
https://youtu.be/A4g2l4y_Tr8
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/jBk2vFwVCSc
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/popOh9N7mms
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/r0gRri8xImU
https://youtu.be/upE1YXkN_GQ
https://youtu.be/QQkk1j_NAlU
https://youtu.be/CTJq4J6B4nw
https://youtu.be/RDqKleu6TRc
https://youtu.be/nmPt1vJToEw
https://youtu.be/1LYy7rP_HfY
https://youtu.be/oXocF_M4cac
https://youtu.be/oXocF_M4cac
https://youtu.be/oXocF_M4cac
https://youtu.be/CLW6Eq8Eav4
https://youtu.be/zYLOBpYJ0hE
https://youtu.be/3gndOvwgvPI
https://youtu.be/zK9Ax1hSqGg
https://youtu.be/zK9Ax1hSqGg
https://youtu.be/zK9Ax1hSqGg
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 نغم ماضي  2617   الصندوق مساحة أوجه 
 

 يوسف حمودة 2391 مساحة ومحيط المستطيل العالقة بين 
 

 نغم ماضي  2708 محيط شبه المنحرف
 

    

 

 

 

 الصف السادس 

الموضوع الرئيسي في  

 المنهاج التعليمي 

عدد    مواضيع فرعية

الساعات 

في 

 المنهاج 

 مالحظات  اسم المعلم  IDرمز     اسم الدرس

  مصطفى جبارين 2103 كخارج قسمة  الكسر   4 الكسر كخارج قسمة الكسور
 نسرين مراد 2531 عددين  الكسر كخارج قسمة

https://youtu.be/Q9wIQkU_Voc
https://youtu.be/5O0r2jZZbJQ
https://youtu.be/ycYc9v03kv8
https://youtu.be/Ryxa4iyAr5c
https://youtu.be/aTot0XJiMyM
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كثافة الكسور العادية واألعداد  

 العشرية على مستقيم األعداد  

 العشرية  واألعداد البسيطة الكسور  كثافة 5

 يوسف حمودة  2966 األعداد  مستقيم على

 

     

     

ضرب عدد صحيح في كسور بسيطة 

 وأعداد مخلوطة

3 
 1856 ضرب عدد مخلوط بصحيح

  يوسف حمودة

     

ضرب كسر في كسر، يشمل أعداد 

 مخلوطة

4 
 مصطفى جبارين 1025   ضرب الكسور البسيطة 

 

  نغم ماضي  2742  بضرب الكسور  قانون التبادل 

 منى توما روحانا  3084 ضرب الكسور البسيطة 

 الكسور  ضرب في كالمية مسائل

 نغم ماضي  3066 البسيطة

، 10ضرب كسور عشرية في 

 ...ألخ100

2 

 مصطفى جبارين 2507 10األعداد العشرية بقوى أل  ضرب 

 

  مصطفى جبارين 1562 مفهوم ضرب األعداد العشرية  4 ضرب كسور عشرية

 يوسف حمودة 1107 ضرب أعداد عشرية 

   

  نغم ماضي  2614 قسمة أعداد عشرية  3 قسمة كسور عشرية

 مصطفى جبارين  2952 قسمة اعداد عشرية

 3 الجزء من كمية: إيجاد قيمة الجزء 
 مصطفى جبارين 362 الكمية الجزئية إيجاد  

 

إيجاد الجزء وإيجاد  :الجزء من كمية

  الكمية الكلية )األساسية( 

  نغم ماضي  3064 ا  قسم - كمية من كجزء الكسر  3

 نغم ماضي  3065 ب  قسم - كمية من كجزء الكسر 

 نغم ماضي  3067 الجزء يعطى عندما الكلية  الكمية  إيجاد

  مصطفى جبارين 1168 قسم أ –عادية  قسمة كسور  5 قسمة كسور بسيطة 

https://youtu.be/CmZDBXu-xlM
https://youtu.be/CmZDBXu-xlM
https://youtu.be/Jv1JaLGxQb8
https://youtu.be/KZZ4lBn29bI
https://youtu.be/cpaa4UE0FOE
https://youtu.be/kHsZd3H40qk
https://youtu.be/k0LEPhEODRw
https://youtu.be/k0LEPhEODRw
https://youtu.be/_uoqGTXfDg4
https://youtu.be/_uoqGTXfDg4
https://youtu.be/_Ir1JfmRelI
https://youtu.be/20yE8Gv96CA
https://youtu.be/20yE8Gv96CA
https://youtu.be/20yE8Gv96CA
https://youtu.be/W3YJGsydWLM
https://youtu.be/W3YJGsydWLM
https://youtu.be/W3YJGsydWLM
https://youtu.be/nh97tUGb24c
https://youtu.be/Gfuh_9PgFFE
https://youtu.be/pCDrU-Yedpc
https://youtu.be/_09jeXQOkBY
https://youtu.be/sBT0ZvovnfI
https://youtu.be/FFXUIAeVq5o
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 مصطفى جبارين 1349 قسم ب -قسمة كسور عادية 

   

 2 كسر عشري دوري 
 نغم ماضي  2615 العدد العشري الدوري 

 

 15  النسب المئوية
 رائد شيخ أحمد  L_19 النسبة المئوية 

 

 مصطفى جبارين 226 النسبة المئوية  مفهوم
 

إيجاد الكمية الجزئية بحسب نسبة  

 مصطفى جبارين 407 مئوية معطاة 

 

    

 مصطفى جبارين 2104 تنزيالت  -النسبة المئوية 
 

    

  مصطفى جبارين 901 مسائل مركبة في النسبة  10 النسبة النسبة

 مصطفى جبارين 1169 النسبة

 يوسف حمودة 742 مفهوم النسبة 

 يوسف حمودة 743 نسبة معطاة تقسيم حسب

 مصطفى جبارين 2863 تشابه المثلثات  

     4  قياسات عشرية 

    

    

    

  مصطفى جبارين 1561 مقياس الرسم   6   مقياس الرسم

 نغم ماضي  3069 اليومية الحياة  في الرسم  مقياس استعمال

 8  –أعداد وعمليات 
 زيد فهيمة ابو 2540تمارين ضرب بمساعدة تمرين  حل

 

https://youtu.be/FqLlmaMOY5Q
https://youtu.be/83nhLcEtA3E
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/p1ZagY-xjOc
https://youtu.be/Gfuh_9PgFFE
https://youtu.be/ICzG1XR2j_I
https://youtu.be/ICzG1XR2j_I
https://youtu.be/ICzG1XR2j_I
https://youtu.be/ICzG1XR2j_I
https://youtu.be/pEn1NNvU8ak
https://youtu.be/RPZV3uc8ANo
https://youtu.be/RPZV3uc8ANo
https://youtu.be/RPZV3uc8ANo
https://youtu.be/vNN-tvg00ZM
https://youtu.be/vWF3pT48UCk
https://youtu.be/vWF3pT48UCk
https://youtu.be/vWF3pT48UCk
https://youtu.be/LZrkqOyrCU4
https://youtu.be/Tt7yYYWZ3PM
https://youtu.be/Tt7yYYWZ3PM
https://youtu.be/Tt7yYYWZ3PM
https://youtu.be/JKcPDwxSmr4
https://youtu.be/JKcPDwxSmr4
https://youtu.be/JKcPDwxSmr4
https://youtu.be/muoYduxRRy8
https://youtu.be/t3IbqbcOq8Y
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 توّسع وتعمق 

 

 محلول

 مصطفى جبارين 2458 الطبيعية سحر األعداد 
 

 2042 الضرب   طرائق في 
  يوسف حمودة

  نسرين مراد 2150 جدول كسور  

 مصطفى جبارين 1904 الرياضيات  سحر  

 نغم ماضي  2444 القانونية والتعميم  

 مصطفى جبارين 2786 متواليات 

 يوسف حمودة  2898 الشرح والتعليل 

 إسراء عفيفي  2925 المثلّث المتناسق 

 مصطفى جبارين  2929 بحث في الكسور 

  المشترك(  المضاعف) للقاسم  استعماالت

 مصطفى جبارين  2954 األصغر 

 يوسف حمودة  2899 وأشكال  أعداد متواليات في قانونية

 مصطفى جبارين  2930 أعداد بوليندروم 

 حسن أيوب  3011 سحر الرياضيات 

 نغم ماضي  3068 فعّاليات في تصنيف الكسور 

أسئلة شاملة )مدمجة(  

من مرحلتين وعّدة 

مراحل في األعداد  

 الطبيعية  

 

 7 
 نغم ماضي  2612 مسائل في القدرة 

 

 نغم ماضي  2556 من مرحلتين مسائل كالمية
 

 نغم ماضي  2613 مسائل في الحركة 

 

بحث معطيات وتحليل  

 احتماالت 

 8 
 رائد شيخ أحمد  L_42 حث معطيات 

 

  مصطفى جبارين 1709 تحليل احتماالت قسم أ  

 مصطفى جبارين 1710 قسم ب  -احتماالت تحليل  

 يوسف حمودة  2900 التكرارية والتكرارية النسبية

https://youtu.be/t3IbqbcOq8Y
https://youtu.be/pN5lY3KnU7c
https://youtu.be/_zdij13fKDI
https://youtu.be/eQcUx0XyR0M
https://youtu.be/eQcUx0XyR0M
https://youtu.be/eQcUx0XyR0M
https://youtu.be/rbzBzCncqno
https://youtu.be/1-OT9RM4h98
https://youtu.be/1-OT9RM4h98
https://youtu.be/1-OT9RM4h98
https://youtu.be/dtpMeTiqa8E
https://youtu.be/iExEW4pyoCg
https://youtu.be/_Ys1Cp56W5Y
https://youtu.be/MM2ErfJs5ao
https://youtu.be/f49c2wojmwM
https://youtu.be/f49c2wojmwM
https://youtu.be/7h7C4sjdUiw
https://youtu.be/NtXwm3Z6ptE
https://youtu.be/NWnKLTAWFrg
https://youtu.be/jOlnIQY5A7U
https://youtu.be/1PS5-cleba4
https://youtu.be/1PS5-cleba4
https://youtu.be/1PS5-cleba4
https://youtu.be/B-HOoDd_jc4
https://youtu.be/zPXjuit_srs
https://youtu.be/zPXjuit_srs
https://youtu.be/zPXjuit_srs
https://youtu.be/Hisg6VjFbJ8
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/Zp7NazViOV0
https://youtu.be/PuRdKvl-do4
https://youtu.be/Qeq0rZxWgMs
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 تحليل احتماالت 

2965 

 يوسف حمودة 

 يوسف حمودة  الوسيط 

 9 التعرف على األجسام  أجسام 
 حسن أيوب 2029 قسم أ  - المجسمات  

 

 حسن أيوب 2030 قسم ب  -المجسمات  
 

 مصطفى جبارين 661 المجّسمات  صفات  
 

  نغم ماضي  2134 الدائرة   8 الدائرة والمحيط  قياسات 

 إسراء عفيفي 2417 مساحة الدائرة

 مصطفى جبارين 2505 حساب مساحة الدائرة 

 مصطفى جبارين 2506 محيط الدائرة  

 حسن أيوب 2584 محيط الدائرةحساب  

 ماضي نغم  2616 ومحيط الدائرة  النسبة التقريبية )ط( 

 نغم ماضي  2707 مرّكبة بموضوع مساحة الدائرة  مسائل 

دائرة، مثلث   -مساحات مركبة 

 مصطفى جبارين 2785 ومستطيل

مساحات  

 أخرى 

  نغم ماضي  2617   الصندوق مساحة أوجه 

 نغم ماضي  2709 مساحة شبه المنحرف 

 نغم ماضي  2708 محيط شبه المنحرف

 10 حجوم إيجاد  
 مصطفى جبارين 758 حجم االسطوانة

 

   
 مصطفى جبارين 558 حجم الصندوق  

 

   
 جبارينمصطفى  759 المخروط واالسطوانة  حجم 

 

       

 

https://youtu.be/cXxi5OAW1HY
https://youtu.be/PWp3X9jlHBc
https://youtu.be/2pPrSohLaQ0
https://youtu.be/wxqPFtAlDWo
https://youtu.be/vSWBDS-4pnc
https://youtu.be/JSxFXnJFERI
https://youtu.be/JSxFXnJFERI
https://youtu.be/JSxFXnJFERI
https://youtu.be/6IcMV5rL-nk
https://youtu.be/D5OxyocQXko
https://youtu.be/D5OxyocQXko
https://youtu.be/D5OxyocQXko
https://youtu.be/RPE-lGWNn_M
https://youtu.be/RPE-lGWNn_M
https://youtu.be/RPE-lGWNn_M
https://youtu.be/zQZ-uqzCrgM
https://youtu.be/vmNTJ7P2m0k
https://youtu.be/1uENviS532s
https://youtu.be/AKZF6QSL6dg
https://youtu.be/AKZF6QSL6dg
https://youtu.be/Q9wIQkU_Voc
https://youtu.be/D7AGnjBIGUA
https://youtu.be/ycYc9v03kv8
https://youtu.be/JK2fp8qU_dY
https://youtu.be/ZTVvYpxYn-0
https://youtu.be/ZTVvYpxYn-0
https://youtu.be/ZTVvYpxYn-0
https://youtu.be/HKlu0XCBvxg

