


خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    الرابع االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني
األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول
٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل7: القسمة على عدد من رقم 
واحد

القسمة مع باق✓

قسمة الـ 10 ، 100 ، 1000✓

خطة حل املسألة✓

تقدير ناتج القسمة✓
القسمة ( الناتج من رقمني )✓
استقصاء حل املسألة✓

القسمة ( الناتج من ثالثة أرقام)✓
الفصل 8: األشكال الهندسيةو 

االستدالل املكاني

األشكال الثالثية األبعاد✓
األشكال الثنائية األبعاد✓

خطة حل املسألة✓
الزوايا✓
املثلث✓

تمثيل النقاط على خط األعداد✓
املستوى اإلحداثي✓
االختبار التراكمي✓

الفصل 9 : القیاس 
وحدات الطول المتریة ✓
قیاس المحیط ✓

قیاس المساحة

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 
٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

وحدات السعة في النظام املتري✓
وحدات الكتلة في النظام املتري✓
خطة حل املسألة✓

تقدير الحجم و قياسة✓
الزمن املنقضي✓
االختبار  التراكمي✓

الفصل 10: الكسور االعتيادية

الكسور االعتيادية✓
خطة حل املسألة✓
تمثيل الكسور على خط األعداد✓

الكسور املتكافئة✓
مقارنة الكسور و ترتيبها✓
األعداد الكسرية✓

الفصل 11 : الكسور العشرية
األعشار✓
األجزاء من مئة✓
األعداد الكسرية و الكسور ✓

العشرية

خطة حل املسألة✓
تمثيل الكسور العشريةعلى خط ✓

األعداد
مقارنة الكسور العشرية و ترتيبها✓

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 
١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

تكافؤ الكسور االعتيادية و ✓
الكسور العشرية

الكسور العشرية و الكسور ✓
االعتيادية و األعداد الكسرية

الفصل12 : جمع الكسور العشرية و 
طرحها

تقريب الكسور العشرية✓
تقدير نواتج الجمع و الطرح✓
خطة حل املسألة✓

جمع الكسور العشرية✓
طرح الكسور العشرية✓
االختبار التراكمي✓

اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠



