
  

  

 



  

  

 

 

 

  الفصل الدراسي الثاني ( األول االبتدائي (   للصف  )  الرياضيات   توزيع منهج مادة  ) 

 5/6/1441 1/6/1441 األسبوع 28/5/1441 24/5/1441 األسبوع

1 
 صص الطرحق - 7تهيئة الفصل  -
 تمثيل الطرح -
 جمل الطرح   -

 طرح الصفر والكل - 2
 أحل المسألة   -
  6,  5,  4الطرح من األعداد  -

 19/6/1441 15/6/1441 األسبوع 12/6/1441 8/6/1441 األسبوع

3 
   9,  8,  7الطرح من األعداد:  -
 12, 11,  10الطرح من األعداد:  -
 الطرح الرأسي -

4 
 الجمع بالعد التصاعدي  -
 الجمع باستعمال خط األعداد -
 الطرح بالعد التنازلي  -

 3/7/1441 29/6/1441 األسبوع 26/6/1441 22/6/1441 األسبوع

5 
 أحل المسألة )أكتب جملة عددية( -
 الطرح باستعمال خط األعداد  -
 اآلحاد والعشرات   -

 أحل المسألة  )أخمن وأتحقق( - 6
 50األعداد حتى  -
   100األعداد حتى  -

 17/7/1441 13/7/1441 األسبوع 10/7/1441 6/7/1441 األسبوع

 التقدير   - 7
  100مقارنة األعداد حتى   -
 100حتى  ترتيب األعداد -

 مقارنة األطوال وترتيبها  - 8
 وحدات الطول غير القياسية -
  أحل المسألة  )أخمن وأتحقق( -

 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

 مقارنة الكتل وترتيبها  - 9
 مقارنة السعات وترتيبها   -

 العد بالعشرات - 10
 أحل المسألة )أبحث عن نمط( -
 لوحة المئة  -

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع

11 
 العد القفزي  -
 المجسمات -
 تصنيف المجسمات -

 أحل المسألة )أبحث عن نمط(  - 12
 األشكال المستوية والمجسمات  -
 األشكال المستوية  -

 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13 
 األجزاء المتطابقة  -
 النصف   -
 الثلث والربع  -

 رياالت( 10رياالت, 5النقود)لاير واحد, - 14
 عدد النقود  -
 أحل المسألة )أمثلها(   -

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع

 المبالغ المتساوية  - 15
 استعمال النقود -

 مراجعة عامة 16

 19/10/1441 8/10/1441 األسبوع
 التاريخ الميالدي الهجريالتاريخ  الموضوع

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 الثاني
 م19/01/2020 هـ24/05/1441

 م07/05/2020 هـ14/09/1441 بداية إجازة عيد الفطر
 م31/05/2020 هـ08/10/1441 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
 م02/06/2020 هـ10/10/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م11/06/2020 هـ19/10/1441 بداية إجازة نهاية العام
 

17 

18 

 االختبارات

 

 معلم المادة

 أ/

 المشرف التربوي

 أ/

 قائد المدرسة

 أ/


