


 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280وزارة التعليم )

 سير قة عم بمنطاإلدارة العامة للتعلي

 الشؤون التعليمية 

 ات( بن -ين )بن ف التربوي إدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 

 ـ ه1442 -  1441 (  للعام الدراسيثاني الفصل الدراسي )الاالبتدائي  األول للصف  (   الرياضيات الخطة الزمنية لتدريس مقرر ) 

 

 

 

 

 

 

 الرابع  األسبوع  الثالثاألسبوع  الثانياألسبوع  األول األسبوع 

   1442/    6/    29 – 6/  25   1442/    6/    22 – 6/  18   1442/    6/    15 – 6/  11 هـ  1442/    6/    8  – 6/ 4

 قصص الطرح 

 تمثيل الطرح 

 جمل الطرح 

 طرح الصفر والكل 

 أحل المسألة 

 6،  5، 4الطرح من األعداد: 

 9،  8، 7عداد:  الطرح من األ 

 12، 11، 10الطرح من األعداد:

 الطرح الرأسي 

 

 الجمع بالعد التصاعدي 

 الجمع باستعمال خط األعداد 

 الطرح بالعد التنازلي 

 

 الثامناألسبوع  السابعاألسبوع  السادساألسبوع  الخامساألسبوع 

2 /7 –  6    /7    /1442   9 /7 –  13  /7  /1442   16/  7 – 20    /7    /1442   23/  7 – 27    /7    /1442   

 

 أحل المسألة 

 الطرح باستعمال خط األعداد 

 اآلحاد والعشرات 

 أحل المسألة 
 50األعداد حتى 
 100األعداد حتى 

 

 التقدير 
 100مقارنة األعداد حتى  
 100ترتيب األعداد حتى  

 

 مقارنة األطوال وترتيبها 
 وحدات الطول غير القياسية 

 لة أحل المسأ
 

 الثاني عشراألسبوع  الحادي عشر األسبوع  العاشربوع األس التاسعاألسبوع 

1 /8 –  5    /8    /1442   8 /8 –  12  /8  /1442   15  /8 – 19    /8    /1442   22  /8 – 26    /8    /1442   

 

 مقارنة الكتل وترتيبها 

 مقارنة السعات وترتيبها 

 العد بالعشرات 

 أحل المسألة 

 لوحة المئة 

اثنينات،   : العد القفزي

 ،عشرات  خمسات

 المجسمات 

 تصنيف المجسمات: 

 يتدحرج، يتراص، ينزلق 

 أحل المسألة 

األشكال المستوية  

 والمجسمات 

 األشكال المستوية 

 األجزاء المتطابقة 

 الخامس عشراألسبوع  الرابع عشر األسبوع  الثالث عشراألسبوع 
من األسبوع السادس 

 عشر وحتى الثامن عشر 

 هـ  1442/ 10/  6-22   1442/    9/    17 – 9/  13   1442/  9/  10  – 9/ 6   1442/  9/  3 – 8/  29

 النصف 

 الثلث والربع 

رياالت،  5النقود )لاير واحد،  

 رياالت(  10

 عد النقود 

 أحل المسألة 

 المبالغ المتساوية 

 استعمال النقود 

 مراجعة

استكمال تنفيذ البرامج  
لطالبات  لطالب وال العالجية 

ات لمعايير  ين / الغير متقن
حسب ماورد في ردم   التقويم

 لفاقد التعليمي الفجوة ل 

 


