
    

 

  

  هـ 3441للعام -الثالثالفصل الدراسي - (تحفيظعام و)  الابتدائي الرابع توزيع مقرر رياضيات  للصف خطة                    

 ـه. 1991-9-09( بتاري    خ 1/9177940014*تنفيذ حصة برنامج تعزيز المهارات األساسية في أي حصة خالل األسبوع والتي تم تخصيصها حسب التعميم الوزاري رقم )  

 عدد  األسبوع األول 
 الحصص

 عدد  األسبوع الثاني
 الحصص

 عدد  األسبوع الثالث
 الحصص

 عدد  األسبوع الرابع
 (71/9ــــــ  9/9) (6/9ــــــ  1/9) (18/8ــــــ 12/8) (17/8ــــــ  71/8) الحصص

 1 هيا بنا نلعب 1 التهيئة:   الفصل التاسع
 1  اختبار الفصل 2 خطة حل المسألة: التبرير المنطقي

 1 (9) االختبار التراكمي 1 وحدات السعة في النظام المتري 1 استكشاف وحدات الطول المترية

 1 اختبار منتصف الفصل 2 وحدات الطول المترية
 1 التهيئة:   الفصل العاشر 2 تقدير الحجم وقياسه

 1 االعتياديةالكسور  1 تقدير الكتلة وقياسها: استكشاف 

 1 قياس المحيط
 2 خطة حل المسألة: رسم صورة 2 الزمن المنقضي 2 وحدات الكتلة في النظام المتري

 1 قياس المساحة
 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية

عدد  األسبوع الخامس
 الحصص

 عدد  األسبوع السادس
 الحصص

 عدد  األسبوع السابع
 الحصص

 عدد  األسبوع الثامن
 (78/72ــــــ  72/72) (77/72ــــــ  1/72) (12/9ــــــ  11/9) (12/9ــــــ  76/9) الحصص

 1 األجزاء من مئة 1 المسألةاستقصاء حل  2 األعداد الكسرية 1 تمثيل الكسور على خط األعداد

 1 األعداد الكسرية والكسور العشرية 1  اختبار الفصل 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 الكسور المتكافئة :استكشاف

 1 الكسور المتكافئة

 إجازة عيد الفطر المبارك

 1 (11) االختبار التراكمي
 2 خطة حل المسألة: إنشاء نموذج

 1 التهيئة:   عشر الفصل الحادي 1 الفصلاختبار منتصف 

 1 اختبار منتصف الفصل 1 ريةالعش استكشاف الكسور االعتيادية والكسور  2 مقارنة الكسور وترتيبها

 1 تمثيل الكسور العشرية على خط األعداد 1 األعشار

 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية
عدد  األسبوع التاسع

 الحصص
 عدد  األسبوع العاشر

 الحصص
 عدد  األسبوع الحادي عشر

 الحصص
عدد  عشرالثاني األسبوع 

 (71/77ــــــ  71/77) (72/77ــــــ  6/77) (1/77ــــــ  18/72) (11/72ــــــ  17/72) الحصص

 1 جمع الكسور العشرية :استكشاف 1 تقريب الكسور العشرية 1 تكافؤ الكسور االعتيادية والكسور العشرية 2 وترتيبهامقارنة الكسور العشرية 

الكسور العشرية والكسور االعتيادية واألعداد 
 الكسرية

 1 جمع الكسور العشرية 1 هيا بنا نلعب 1

 1 هيا بنا نلعب 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية
 2 نواتج جمع الكسور العشرية وطرحهاتقدير 

 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية

 الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء

 1 اختبار الفصل

  1 (11) االختبار التراكمي الخميس( –إجازة مطولة ) األربعاء
 
 1 خطة حل المسألة: الحل عكسيا

 1 الفصلاختبار منتصف  1 التهيئة:   عشر الفصل الثاني
 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية

 عدد ثالث عشراألسبوع ال
 الحصص

 رابع عشراألسبوع ال

 (7/71 – 11/77) (12/77ــــــ  12/77)  التوقيع  معلم المادة

 االختبارات النهائية  1 جمع الكسور العشرية
 لثللفصل الدراسي الثا

 هـ3441لعام  
 
 

 1 طرح الكسور العشرية :استكشاف
  التوقيع  مدير المدرسة

 2 طرح الكسور العشرية

 1 اختبار الفصل
 1 (12) االختبار التراكمي  التوقيع  المشرف التربوي 

 1 برنامج تعزيز المهارات األساسية

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان

 التربوي  اإلشرافإدارة  –الشؤون التعليمية 

 قسم الرياضيات

 


