
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/2math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري
 مكتب التعليم خبميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

  هـ1440/1441( للعام الدراسي  عام - بتدائياال الثاني   ( للصف ) ثانيال( الفصل الدراسي )   الرياضيات   ) اخلطة الزمنية لتدريس مقرر
 

 
 معايير التقويم فيمع استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  ل،   هـ 14/9/1441هـ إلى 20/7/1441والفترة الرابعة من ،  هـ 17/7/1441هـ إلى 24/5/1441وتكون الفترة الثالثة من يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ، 

 . ي للطالبات المعيدات علًما بأنه ينبغي البدء بتنفيذ الخدمات اإلرشادية والبرامج العالجية من نهاية الفترة األولى لغير المتقنات ومن بداية العام الدراس؛  هـ 1441/ 19/10هـ غى 8/10/1441الفترة 
  بمكتب التعليم بخميس مشيط  مشرفات الصفوف األوليةإعداد / 

 

 هـ19/6/1441 هـ15/6/1441 األسبوع هـ12/6/1441 هـ8/6/1441 األسبوع هـ5/6/1441 هـ1/6/1441 األسبوع هـ28/5/1441 هـ24/5/1441 األسبوع

1 

 اختبار تشخيصي .1
 )التهيئة(النقود والزمن  لقياس:ا  :(7)الفصل  .2

رياالت، 5 )لاير، رياالن، النقود+ 
 رياالت(50رياالت، 10

   عد النقود .3
 لاير(  100النقود ) .4

2 

 ترتيب األعمال اليومية  .1
 الوقت بالساعات الكاملة  .2
 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .3
 الوقت بنصف الساعة   .4
 تقدير الزمن  .5
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 الوقت بربع الساعة   .1
 أحل المسألة )أبحث عن نمط( .2
 دقائق 5الوقت ألقرب  .3
 هيا بنا نلعب .4
 + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .5
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 )التهيئة(: الكسور(8)الفصل  .1
 كسور الوحدة + 

  الكسور الدالة على أكثر من جزء .2
 أحل المسألة )أرسم صورة(  .3
   المساوية للواحدالكسور  .4
 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .5

 هـ17/7/1441 هـ13/7/1441 األسبوع هـ10/7/1441 هـ6/7/1441 األسبوع هـ3/7/1441 هـ29/6/1441 األسبوع هـ26/6/1441 هـ22/6/1441 األسبوع

5 

 مقارنة الكسور .2 .1
 الكسور كأجزاء من مجموعة .3
 استقصاء حل المسألة  .4
 + اختبار تراكمي الفصلاختبار      .5

6 

 )التهيئة( 1000: األعداد حتى  (9)الفصل  .1
 المئات + 

 اآلحاد والعشرات والمئات  .2
    أحل المسألة )أنشيء قائمة( .3
 1000القيمة المنزلية لألعداد حتى  .4
 نلعبهيا بنا  .5
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 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .1
 وكتابتها 1000قراءة األعداد حتى  .2
  مقارنة األعداد .3
  ترتيب األعداد .4
 اختبار الفترة األولى .5
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 األنماط العددية .1
  + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .2
 )التهيئة( : األشكال الهندسية(10)الفصل  .3

   المجسمات+ 
 األوجه واألحرف والرؤوس  .4
 األشكال المستوية  .5

 هـ16/8/1441 هـ12/8/1441 األسبوع هـ9/8/1441 هـ5/8/1441 األسبوع هـ2/8/1441 هـ27/7/1441 األسبوع هـ24/7/1441 هـ20/7/1441 األسبوع
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 أحل المسألة )أبحث عن نمط( .1
 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .2
    األشكال المستوية: األضالع والرؤوس .3
 مقارنة األشكال الهندسية  .4
 تكوين األشكال .5

10 

  + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .1
 )التهيئة( الطول والمساحة  القياس:  :(11)الفصل  .2

  قياسيةالوحدات الطول غير +        
 أحل المسألة )أخمن وأتحقق( .3
 قياس األطوال بالسنتمترات  .4
  استعمال مسطرة السنتمترات .5
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 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .1
  مقارنة المساحات وترتيبها .2
   قياس المساحة .3
 استقصاء حل المسألة  .4
 + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .5

12 

 )التهيئة( : السعة والكتلة(12)الفصل  .1
  وحدات السعة غيرالقياسية + 

 أحل المسألة )أمثلها(  .2
 الملمترات واللترات .3
 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .4
 وحدات الكتلة غير القياسية .5

 هـ14/9/1441  هـ10/9/1441 األسبوع هـ7/9/1441 هـ3/9/1441 األسبوع هـ30/8/1441 هـ26/8/1441 األسبوع هـ23/8/1441 هـ19/8/1441 األسبوع
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  لجرام والكيلو جراما .1
 تدريبات إضافية .2

 هيا بنا نلعب + 
  + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .3
 أرقام وطرحها   3من  : جمع األعداد (13)الفصل  .4

   )التهيئة(

 جمع المئات      .5
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 الجمع بإعادة تجميع اآلحاد   .2 .1
 الجمع بإعادة تجميع العشرات .4 .3
  )أنشيء جدوال(أحل المسألة     . 5

15 

 تقدير ناتج الجمع .1
 + مراجعة تراكمية منتصف الفصلاختبار  .2
 طرح المئات  .3
  الطرح بإعادة تجميع العشرات .5 .4

16 

 الطرح بإعادة تجميع المئات .2 .1
  تقدير ناتج الطرح      .3
 + اختبار تراكمي الفصلاختبار  .      4
 مراجعة لجميع ماسبق دراسته    . 5


