


توزيع مقرر مادة ( رياضيات )الصف الرابع االبتدائي ( عام / تحفيظ ) الفصل الدراسي ( الثاني ) للعام الدراسي 1443هـ

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

ضرب عدد من رقمين في عدد ١التهيئة (الفصل الخامس)١
الضرب في مضاعفات العشرة١إجازة يوم االحد ١15/5رقم واحد دون إعادة التجميع

ضرب عدد من رقمين في عدد ٢الضرب في مضاعفات ٢1000،100،10
تقدير نواتج الضرب٢استقصاء حل المسألة: اختيار الخطة المناسبة٢رقم واحد دون إعادة التجميع

خطة حل المسألة : تمثيل المسألة٣ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد٣اختبار منتصف الفصل٣مهارة حل المسألة :تقدير معقولية اإلجابة٣

استكشاف ضرب عدد من رقمين ٤مهارة حل المسألة :تقدير معقولية اإلجابة٤
اختبار منتصف الفصل٤ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد٤في عدد من رقم واحد مع اعادة التجميع

ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم ٥تقدير نواتج الضرب٥
اختبار الفصل ٥واحد مع اعادة التجميع

االختبار التراكمي
استكشاف ضرب عدد من رقمين ٥

في عدد من رقمين
ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم ٦تقدير نواتج الضرب٦

ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين٦التهيئة (الفصل السادس)٦واحد مع اعادة التجميع

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

القسمة (الناتج من ثالثة أرقام )١تقدير ناتج القسمة١التهيئة ( الفصل السابع )١ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين١

القسمة (الناتج من ثالثة أرقام )٢تقدير ناتج القسمة٢استكشاف تمثيل القسمة بنموذج٢ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين٢

اختبار الفصل٣اختبار منتصف الفصل٣القسمة مع باٍق٣ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين٣

االختبار التراكمي٤القسمة ( الناتج من رقمين )٤القسمة مع باٍق٤ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين٤

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7القسمة ( الناتج من رقمين )٥قسمة مضاعفات ال٥1000،100،10اختبار الفصل٥

إجازة يوم الخميس  2 / ٦7استقصاء حل المسألة٦خطة حل المسألة: التخمين والتحقق٦االختبار التراكمي٦

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١المستوى االحداثي١اختبار منتصف الفصل١التهيئة (الفصل الثامن)١

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢هيا بنا نلعب٢المثلث٢األشكال الثالثية األبعاد٢

٣اختبار الفصل٣المثلث٣األشكال الثالثية األبعاد٣

٤االختبار التراكمي٤تمثيل النقاط على خط األعداد٤األشكال الثنائية ألبعاد٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7تمثيل النقاط على خط األعداد٥خطة حل المسألة : البحث عن نمط٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7المستوى االحداثيالزوايا٦

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ


