


 

 مملكة العربية السعودية ال

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل

 التعليمية الشؤون 

 ت( نا ب -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا

   الصفوف األولية

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 

 األول 
 التهيئة 

 
 12، 11العددان:  

 
 15، 14، 13األعداد:  

 17، 16العددان:  
   أحل المسألة 

 )أبحث عن نمط( 
 هـ 1443/ 5/ 1-5

 الثاني 
 اختبار 

 منتصف الفصل 
 األعداد: 

18  ،19 ،20 
مقارنة األعداد حتى  

20 

ترتيب األعداد حتى  
20 

 هـ 12/5/1443-8 هيا بنا نلعب 

 أيام(  4)  لث ثا ال
 إجازة مطولة األحد 

 األحد إجازة مطولة 
اختبار الفصل  

 واالختبار التراكمي 
 التهيئة 

 قصص الجمع 
 تمثيل الجمع 

 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 
 الجمع إلى الصفر  جمل الجمع 

اختبار منتصف الفصل  
 ومراجعة تراكمية 

 )أمثلها(  أحل المسألة 
 هـ 1443/ 5/ 22-26

 مس خاال
 تكوين األعداد 

4، 5 ، 6 
 تكوين األعداد 

7 ،8 ،9 
 تكوين األعداد 

10  ،11 ،12 
 الجمع الرأسي 
 هيا بنا نلعب 

 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

 السادس 
اختبار الفصل  

 واالختبار التراكمي 
 التهيئة 

 قصص الطرح 
 جمل الطرح  تمثيل الطرح 

 هـ 1443/ 6/ 13-17

 ع ب السا
 طرح الصفر والكل 

صف  اختبار منت
مراجعة  الفصل و
 كمية ترا

   المسالة أحل 
 )أرسم صورة( 

 الطرح من األعداد: 
 هـ 1443/ 6/ 20-24 6، 5، 4

 أيام(  3)  نثام لا
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
 الطرح من األعداد 

7 ،8 ،9 
 الطرح من األعداد 

10  ،11 ،12 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 عب هيا بنا نل التاسع 
 الطرح الرأسي 

اختبار الفصل  
 ختبار التراكمي واال

 التهيئة 
 الجمع بالعد التصاعدي 

الجمع باستعمال خط  
 هـ 1443/ 7/ 9-5 األعداد 

 العاشر 
 الطرح بالعد التنازلي 

اختبار منتصف  
الفصل ومراجعة  

 تراكمية 

 أحل المسألة 
 )أكتب جملة عددية( 

الطرح باستعمال خط  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 األعداد 

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 والخميس   األربعاء

 طولة جازة مإ
هيا بنا نلعب /  
 تدريبات إضافية 

اختبار الفصل  
 واالختبار التراكمي 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

 ج إثرائية وخطط عالجية برام
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) دائياالبت األول  فللص الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


