


 

 السعودية  المملكة العربية

 ( 280)  لتعليما وزارة 

 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل

 ليمية الشؤون التع

 ( اتبن -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا

 ألولية  الصفوف ا

 

 

 

 

 

 

 فسك. علمة بمتابعة تأدية الطالبات ألختبر نالتزام المى يَراع* 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه  ▪

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 التهيئة  األول 
معنى  استكشف 

 الضرب 

الشبكات  
وعمليات  
 الضرب 

 4الضرب في  2الضرب في 
 هـ 1443/ 5/ 1-5

مهارة حل   الثاني 
)تحديد    المسألة

المعطيات  
الزائدة أو  
 الناقصة( 

 اختبار  
 منتصف الفصل 

 10الضرب في  5الضرب في 
استقصاء حل  

 هـ 12/5/1443-8 المسألة 

 أيام(  4)  لث ثا ال
 األحد   إجازة مطولة د األح

 إجازة مطولة 
 الواحد ولضرب في الصفر  ا

 اختبار الفصل 
 اختبار تراكمي 

 التهيئة 
أستكشف جدول  

 الضرب 
 هـ 1443/ 5/ 16-19

 الرابع 
 6الضرب في  3الضرب في 

 6الضرب في 
 بنا نلعب هيا 

خطة حل  
)البحث    المسألة

 عن نمط( 
 7في الضرب 

 هـ 1443/ 5/ 22-26

 الخامس 
 7الضرب في 

   اختبار 
 منتصف الفصل 

 9الضرب في  8الضرب في 
 هـ 1443/ 6/ 3-/29/5

   السادس
 الخاصية التجميعية  الجبر:

تدريبات على  
 حقائق الضرب 

اختبار الفصل  
ختبار  واال

 تراكمي ال
 التهيئة 

أستكشف  
 هـ 1443/ 6/ 17-13 مفهوم القسمة 

عالقة القسمة   ع ب السا
 بالطرح 

أستكشف عالقة  
القسمة  
 بالضرب 

 قسمة بالضرب ة العالق
   مهارة حل المسألة

 هـ 1443/ 6/ 24-20 )أختار العملية المناسبة( 

 أيام(  3)  نثام لا
 األربعاء والخميس 

 2القسمة على   إجازة مطولة 
 اختبار  

 منتصف الفصل 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة  5القسمة على  

 هـ 1443/ 6/ 27-29

 القسمة   التاسع 
 10على 

 هيا بنا نلعب 

القسمة مع  
الصفر وعلى  

 الواحد 

اختبار الفصل  
االختبار  و

 التراكمي 
 التهيئة 

تمثيل  أستكشف 
 القسمة بنموذج 

  3القسمة على  
 هـ 1443/ 7/ 9-5 4وعلى  

  3القسمة على   العاشر 
 4وعلى  

خطة حل  
   المسألة

 )أعمل جدوالً( 
 7وعلى   6القسمة على  

اختبار منتصف  
 الفصل 

  8القسمة على  
 هـ 1443/ 7/ 16-12 9وعلى  

 أيام(  3)  عشر   الحادي
 األربعاء والخميس 

 إجازة مطولة 
  8القسمة على  

 9وعلى  
   استقصاء حل المسألة 

 مناسبة( )أختار الخطة ال

اختبار الفصل  
االختبار  و

 التراكمي 
 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 ـ ه1443/ 7/ 19-21

 الثاني عشر 

   الثاني ة الفصل اختبار نهاي
 هـ 1443/ 7/ 26-30

 الثالث عشر 

 ـ ه1443/ 8/ 3-7

 هـ 1443لعام  الثاني الدراسي  ( الفصلتحفيظ - عام) االبتدائي   الثالث فللص الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


