
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 من التهيئة واختبار الفصل. ** موضوعات غير مقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفي كل فصل ال تخصص حصة لكل      

 
 

 

 -المدير المدرسة :  -المشرف التربوي: -معلم المادة:

 -التوقيع: -التوقيع: -التوقيع:

 

 
 
 

 

 
 

األول بوع  اني األس ث ل ا بوع  ث األس ال ث ل ا بوع  ع األس ب ا الر الوطني(   األسبوع  )يوم 
ازه(  ج أ ( 

امس  خ ال بوع  دس األس ا الس بوع   األس

 12 /29ـــ  12/ 25 12 / 22 ـــ 12 /18 12/  1ـــ  11/  26 11 /23ـــ  11/  19 11/  16ـــ  11/  12 11/  9 ـــ  11 /  5

 **اآلحاد والعشرات -

القيمة المنزلية  -
 100لألعداد ضمن  

 أحل المسألة-

 قراءة األعداد وكتابتها -

 **تقدير الكميات -
 ترتيب األعداد -

 مقارنة األعداد -

 االنماط -

 **األنماط ولوحة المئة -
 خصائص الجمع -

 الجمع بالعد التصاعدي -

 أحل المسألة -

 **هنفس وجمع العدد   -
نفسة مضافا  جمع العدد و -

 **1أومطروحا منه  ,1ية إل

 الجمع بتكوين العشرة -

 جمع ثالثة أعداد -
 أحل المسألة -

 الطرح بالعد التنازلي -

 طرح الصفر وطرح الكل -
الطرح باستعمال حقائق  -

 جمع العدد و نفسة
 أحل المسألة -

ع ب ا الس بوع  امن  األس ث ل ا بوع  ع  األس اس ت ل ا بوع  اشر  األس ع ال بوع  عش األس دي  ا ح ال بوع  عشر راألس اني  ث ل ا بوع   األس

 2/   12 ـــ  2 /8 2 /5 ـــ   2 /1 27/1ـــ  1 /23 1 /20ـــ  1/ 16 1 /13ـــ  1 /9 6/1ـــ  هـ1/1436 /2

العالقة بين الجمع  -

 **والطرح

 األعداد المفقودة   -

 **الحقائق المترابطة -

 جدول اإلشارات -

 التمثيل بالصور  -

قراءة البيانات الممثلة  -

 وربالص

 أحل المسألة -

 التمثيل باألعمدة  -

قراءة البيانات الممثلة  -

 باألعمدة

الحدث األكيد والحدث  -

 **المستحيل 

 **أقل إمكانية ,إمكانية أكثر -

 مع العشراتج -

 الجمع بالعد التصاعدي  -

 أحل المسألة -

جمع عدد من رقمين إلى  -

 أو رقمين عدد من رقم واحد

 الجمع بإعادة التجميع -

إلى عدد  جمع عدد من رقمين -

من رقم واحد بإعادة 

 التجميع**

من مكونين جمع عددين  -

 بإعادة التجميع رقمين

 تقدير ناتج الجمع -

جمع ثالثة أعداد كل منها  -

 مكون من رقمين

 أحل المسألة -

 طرح العشرات -

ث  عشر  ال ث ال عشر  األسبوع  ع  ب ا الر بوع  بوع األس عشر األس امس  خ عشر ال دس  ا الس بوع   األس
عشر ع  ب ا الس بوع  عشر األس امن  ث ل ا بوع   األس

 3 /10ـــ  3/ 6 3/   3ـــ   2/ 29 2/   26 ـــ2/  22 19/2 ـــ 15/2

 الطرح بالعد التنازلي -

بإعادة بدون  الطرح  -

 التجميع

 الطرح بإعادة التجميع -

 أحل المسألة -

طرح عدد من رقم واحد من عدد  -

 **ون من رقمينمك

طرح عددين كل منهما مكون من  -

 رقمين

 **التحقق من صحة ناتج الطرح-

    24/3  -20/3حتى    17/3  –  13/3 تقدير ناتج الطرح -
 ات الفصل الدراسي األول + تقويم الطالبراختبا  

 (  هـــ      1436/  1435العام الدراسي  )     –الفصل الدراسي األول   –(     الثاني(    للصف  )   الرياضيات توزيع منهج مادة   )

almanahj.com/sa


