


 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 العامة للتعليم مبنطقة عسرياإلدارة 

 مكتب التعليم خبميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

  هـ1440/1441( للعام الدراسي   عام / حتفيظ - بتدائياألول اال   ( للصف ) ثانيال( الفصل الدراسي )   الرياضيات   ) اخلطة الزمنية لتدريس مقرر

 

 

مع استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالب غير المتقنين  لمعايير التقويم خالل ، هـ 7/9/1441هـ إلى 20/7/1441هـ  ، والفترة الرابعة من 17/7/1441هـ إلى 24/5/1441وتكون الفترة الثالثة من  يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ،

 ومن بداية العام الدراسي للطالب المعيدين . يننه ينبغي البدء بتنفيذ الخدمات اإلرشادية والبرامج العالجية من نهاية الفترة األولى لغير المتقنعلًما بأهـ ؛ 10/9/1441من أ فترة االختبارات في المرحلة االبتدائية والتي تبد

 إعداد / مشرفات الصفوف األولية بمكتب التعليم بخميس مشيط  

 هـ19/6/1441 هـ15/6/1441 األسبوع هـ12/6/1441 هـ8/6/1441 األسبوع هـ5/6/1441 هـ1/6/1441 األسبوع هـ28/5/1441 هـ24/5/1441 األسبوع

1 

 اختبار تشخيصي .1

 : الطرح التهيئة (7)الفصل  .2

 + قصص الطرح      

 تمثيل الطرح .3
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 جمل الطرح  .1

 طرح الصفر والكل  .2

 + اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية

  أرسم صورة -أحل المسألة .3

3 

 6، 5، 4الطرح من األعداد:  .1

  9، 8، 7الطرح من األعداد  .2

  12،  11،  10الطرح من  .3

  + هيا بنا نلعب
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 الطرح الرأسي . 1

 + اختبار الفصل + االختبار التراكمي

والطرح (: طرائق الجمع 8الفصل ). 2

 + الجمع بالعد التصاعدي  )التهيئة(

  الجمع باستعمال خط األعداد. 3

 هـ17/7/1441 هـ13/7/1441 األسبوع هـ10/7/1441 هـ6/7/1441 األسبوع هـ3/7/1441 هـ29/6/1441 األسبوع هـ26/6/1441 هـ22/6/1441 األسبوع

5 

 الطرح بالعد التنازلي  .1

 مراجعة تراكمية+ اختبار منتصف الفصل + 

 أكتب جملة  عددية –أحل المسألة  .2

 الطرح باستعمال خط األعداد  .3

  + هيا بنا نلعب
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  تدريبات إضافية .1

 + اختبار الفصل + االختبار التراكمي

 )التهيئة( : القيمة المنزلية(9)الفصل  .2

 اآلحاد والعشرات + 

 أخمن ثم اتحقق –أحل المسألة  .3

7 

 50األعداد حتى  .1

  100األعداد حتى  .2

 + اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية

  التقدير .3
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 100مقارنة األعداد حتى . 1

 + هيا بنا نلعب 100ترتيب األعداد حتى . 2

 + اختبار الفصل + االختبار التراكمي

 )التهيئة( : القياس(10)الفصل . 3

  مقارنة األطوال وترتيبها+ 

 وحدات الطول غير القياسية + 

 هـ16/8/1441 هـ12/8/1441 األسبوع هـ9/8/1441 هـ5/8/1441 األسبوع هـ2/8/1441 هـ27/7/1441 األسبوع هـ24/7/1441 هـ20/7/1441 األسبوع

9 

 اخمن ثم أتحقق –أحل المسألة  .1

 + اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية

  مقارنة الكتل وترتيبها .2

 مقارنة السعات وترتيبها  .3

 + اختبار الفصل + االختبار التراكمي

10 

 )التهيئة( : أنماط األعداد(11)الفصل  .1

  العد بالعشرات+ 

 أبحث عن نمط -أحل المسألة  .2
+ اختبار منتصف الفصل + مراجعة 

  تراكمية
 لوحة المئة .3
  

11 

 العد القفزي: اثنينات، خمسات، عشرات  .1

 + هيا بنا نلعب إضافيةتدريبات +        

  + اختبار الفصل + االختبار التراكمي

 األشكال الهندسية والكسور :(12)الفصل  .2

 المجسمات+  )التهيئة(

  تصنيف المجسمات: يتدحرج، يتراص، ينزلق+ 
    ابحث عن نمط –أحل المسألة  .3

21 

 األشكال المستوية والمجسمات .1
 تراكمية+ اختبار منتصف الفصل + مراجعة 

  األشكال المستوية .2
  األجزاء المتطابقة .3

 هـ14/9/1441  هـ10/9/1441 األسبوع هـ7/9/1441 هـ3/9/1441 األسبوع هـ30/8/1441 هـ26/8/1441 األسبوع هـ23/8/1441 هـ19/8/1441 األسبوع

13 

 النصف  .1

 الثلث والربع .2

 تدريبات إضافية .3

  + اختبار الفصل + االختبار التراكمي
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 )التهيئة( : النقود( 13)الفصل  .1

 رياالت( 10رياالت،  5النقود)لاير واحد، + 

 عد النقود .2

 أمثلها –أحل المسألة  .3

  + اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية
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 المبالغ المتساوية .1

 استعمال النقود .2

  اختبار الفصل + االختبار التراكمي .3
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استكمال البرامج العالجية لطالب الصفين 

األول والثاني االبتدائي غير المتقنين لمعايير 

 .التقويم 


