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اململكة العربية السعودية


 وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠


خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    األول االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل 7: الطرح

قصص الطرح•

تمثيل الطرح•

جمل الطرح

طرح الصفر والكل•
أحل املسألة•

الطرح من األعداد :4 ، 5 ،6 

الطرح من األعداد :7 ،8،9•
الطرح من األعداد:10 ، 11 ، 12•

          الطرح الرأسي

الفصل 8:طرائق الجمع والطرح

الجمع بالعد التصاعدي•
الجمع باستعمال خط األعداد•

         الطرح بالعد التنازلي

أحل املسألة•
الطرح باستخدام خط األعداد•

الفصل 9:القيمة املنزلية

          اآلحاد و العشرات

أحل املسألة•
األعداد حتى 50•

األعداد حتى 100

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 
٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

التقدير•
مقارنة األعداد حتى 100•

  ترتيب األعداد حتى 100

الفصل 10 : القياس
مقارنة األطوال و ترتيبها•
وحدات الطول غير القياسية•

أحل املسألة

مقارنة الكتل و ترتيبها•
مقارنة السعات و ترتيبها•

الفصل 11 : أنماط األعداد

العد بالعشرات

أحل املسألة•
لوحة املئة•

           العد القفزي : اثنينات ، خمسات ، 
           عشرات

الفصل 12:األشكال الهندسية و الكسور

املجسمات•
تصنيف املجسمات : يتدحرج ، •

يتراص ، ينزلق
   أحل املسألة

األشكال املستوية و املجسمات•
األشكال املستوية•
األجزاء املتطابقة•

          النصف

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 
١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

الثلث و الربع•
الفصل 13: النقود

النقود : ( ريال واحد، 5رياالت ، 10 
رياالت )

عد النقود•
أحل املسألة

املبالغ املتساوية•
     استعمال النقود

مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات



خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    الثاني االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل7: النقود و الزمن

النقود: ( ريال ،5رياالت ...)•

عد النقود•

النقود ( 100 ريال )•

 ترتيب األعمال اليومية

الوقت بالساعات الكاملة•
الوقت بنصف الساعة•
تقدير الزمن•
الوقت بربع ساعة•

أحل املسألة•
الوقت ألقرب 5 دقائق•

الفصل 8 : الكسور
كسور الوحدة•

الكسور الدالةعلى أكثر من جزء •
أحل المسألة •

 الكسور المساویة للواحد

مقارنة الكسور •
الكسور كأجزاء من مجموعة •

  استقصاء حل المسألة

الفصل 9: األعداد حتى 1000

املئات•
اآلحاد و العشرات و املئات•
أحل املسألة•

القيمة املنزلية لألعداد حتى 1000

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 

٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

قراءة األعداد حتى 1000 و كتابتھا •
مقارنة األعداد •
ترتیب األعداد •

   األنماط العددیة

الفصل10: األشكال الهندسية

املجسمات•
األوجه و األحرف و الرؤوس•
األشكال املستوية•
أحل املسألة•

األشكال المستویة : األضالع و الرؤوس •
مقارنة األشكال المستویة •
تكوین األشكال•

الفصل 11: الطول و  املساحة

وحدات الطول غير القياسية•
أحل املسألة•
قياس األطوال بالسنتمترات•

 استعمال مسطرة السنتمترات

مقارنة املساحات و ترتيبها•
قياس املساحة•

   استقصاء حل املسألة

الفصل 12: السعة و الكتلة

وحدات السعة غير القياسية•
أحل املسألة•
امللمترات و اللترات•

وحدات الكتلة غير القياسية

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 

١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

الجرام و الكيلو جرام•
الفصل 13: جمع األعداد من 3 أرقام و 

طرحها

جمع املئات•
الجمع بإعادة تجميع اآلحاد

الجمع بإعادة تجمیع العشرات •
أحل المسألة •
تقدیر ناتج الجمع •

       طرح المئات

الطرح بإعادة تجميع العشرات•
الطرح بإعادة تجميع املئات•
تقدير ناتج الطرح•

مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية


 وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠




خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    الثالث االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل 6: القسمة ( 1 )

عالقة القسمة بالطرح•

عالقة القسمة بالضرب•

  مهارات حل املسألة

القسمة على 2•
القسمة على 5•

القسمة على 10

القسمة مع الصفر و على الواحد •
       الفصل 7: القسمة ( 2 ) 
   القسمة على 3 وعلى 4 

خطة حل املسألة•
القسمة على 6 وعلى 7•

القسمة على8وعلى 9

استقصاء حل املسألة•
الفصل 8 : القياس

    وحدات الطول املترية

خطة حل المسألة •
المحیط •

 قیاس المساحة 

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 

٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

وحدات السعة املترية•
وحدات الكتلة املترية•

تقدير الحجم و قياسه

الزمن : قراءة الساعة•
الفصل9 : األشكال الهندسية•
املجسمات•

        األشكال املستوية

خطة حل املسألة•
األنماط الهندسية

استقصاء حل املسألة•
           التماثل •

الفصل 10: عرض البيانات و تفسيرها
التمثيل بالرموز•

      تفسير التمثيل بالرموز

خطة حل املسألة•
التمثيل باألعمدة

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 

١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

تفسير التمثيل باألعمدة•
االحتمال•

الفصل 11 : الكسور
الكسور كأجزاء من الكل

الكسور كأجزاء من مجموعة•
الكسور املتكافئة•

خطة حل املسألة

مقارنة الكسور و ترتيبها•
االختبار التراكمي

اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية


 وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠




خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    الرابع االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل7: القسمة على عدد من رقم 

واحد

القسمة مع باق✓

قسمة الـ 10 ، 100 ، 1000✓

خطة حل املسألة✓

تقدير ناتج القسمة✓

القسمة ( الناتج من رقمني )✓

استقصاء حل املسألة✓

القسمة ( الناتج من ثالثة أرقام)✓
الفصل 8: األشكال الهندسيةو 

االستدالل املكاني

األشكال الثالثية األبعاد✓

األشكال الثنائية األبعاد✓

خطة حل املسألة✓

الزوايا✓

املثلث✓

تمثيل النقاط على خط األعداد✓

املستوى اإلحداثي✓

االختبار التراكمي✓

الفصل 9 : القیاس 
وحدات الطول المتریة ✓
قیاس المحیط ✓

قیاس المساحة

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 

٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

وحدات السعة في النظام املتري✓

وحدات الكتلة في النظام املتري✓

خطة حل املسألة✓

تقدير الحجم و قياسة✓

الزمن املنقضي✓

االختبار  التراكمي✓

الفصل 10: الكسور االعتيادية

الكسور االعتيادية✓

خطة حل املسألة✓

تمثيل الكسور على خط األعداد✓

الكسور املتكافئة✓

مقارنة الكسور و ترتيبها✓

األعداد الكسرية✓

الفصل 11 : الكسور العشرية

األعشار✓

األجزاء من مئة✓

األعداد الكسرية و الكسور ✓
العشرية

خطة حل املسألة✓

تمثيل الكسور العشريةعلى خط ✓
األعداد

مقارنة الكسور العشرية و ترتيبها✓

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 

١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

تكافؤ الكسور االعتيادية و ✓
الكسور العشرية

الكسور العشرية و الكسور ✓
االعتيادية و األعداد الكسرية

الفصل12 : جمع الكسور العشرية و 

طرحها

تقريب الكسور العشرية✓
تقدير نواتج الجمع و الطرح✓
خطة حل املسألة✓

جمع الكسور العشرية✓
طرح الكسور العشرية✓
االختبار التراكمي✓

اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية


وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠




خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    الخامس االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل 7: اإلحصاء و االحتمال

املتوسط الحسابي و املتوسط و ✓

املنوال

استقصاء حل املسألة✓

التمثيل باألعمدة✓

االحتمال✓

االحتمال و الكسور✓

خطة حل املسألة✓

عد النواتج✓
الفصل 8: القواسم و املضاعفات

القواسم و املضاعفات✓

القواسم املشتركة✓

األعداد األولية و األعداد غير األولية✓

الكسور املتكافئة✓

تبسيط الكسور✓

  األعداد األولية و األعداد غير ✓
األولية

  الكسور املتكافئة✓

  تبسيط الكسور✓

تابع: األعداد المركبة ونظریة دیموافر ✓
دلیل الدراسة والمراجعة ✓
اختبار الفصل2 ✓

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 

٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

طرح الكسور غير املتشابهة✓

مهارة حل املسألة✓

االختبار التراكمي✓

       الفصل10 : وحدات القياس

وحدات الطول ✓

مهارة حل املسألة✓

وحدات الكتلة✓

وحدات السعة✓

وحدات الزمن✓

استقصاء حل املسألة✓

حساب الزمن املنقضي✓

االختبار التراكمي✓
الفصل 11: األشكال الهندسية

مفردات هندسية✓

خطة حل املسألة✓

األشكال الرباعية✓

الهندسة : األزواج املرتبة✓

الجبر و الهندسة: تمثيل الدوال✓

االنسحاب في املستوى اإلحداثي✓

االنعكاس فس املستوى اإلحداثي✓

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 

١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

الدوران في املستوى اإلحداثي ✓

االختبار التراكمي✓
الفصل 12: املحيط و املساحة و الحجم

محيط مضلع✓

املساحة✓

مساحة املستطيل و املربع✓

األشكال الثالثية األبعاد✓

خطة حل املسألة✓

حجم املنشور✓

االختبار التراكمي✓
اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية


وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠




خطة توزيع منهج مادة    الرياضيات    للصف    السادس االبتدائي         للعام الدراسي  :  144٢-١٤٤٣ هــ     الفصل الدراسي : الثاني

األسبوع السادساألسبوع الخامس األسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوع الثانياألسبوع األول

٩-١٣ /٢٧-٦ /٢٥٧-٢٩ /١٨٦-٢٢ /١١٦- ١٥ / ٤٦-٨ / ٦

الفصل 6:

العمليات على الكسور االعتيادية✓

تقريب الكسور و األعداد الكسرية✓

خطة حل املسألة✓

جمع الكسور املتشابهة و ✓
طرحها

جمع الكسور غير املتشابهة و ✓
طرحها

جمع األعداد الكسرية و طرحها✓

تقدير ضرب نواتج الكسور✓
ضرب الكسور✓

ضرب األعداد الكسرية✓

قسمة الكسور✓

قسمة األعداد الكسرية✓

االختبار التراكمي✓

الفصل 7: النسبة و التناسب 
النسبة و المعدل ✓

جداول النسب

األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع 

٢٢-٢٦ /١٥٨-١٩ /٨٨-١٢ /١٨-٥ /٢٣٨-٢٧ /١٦٧-٢٠ / ٧

التناسب✓

الجبر : حل التناسب✓

خطة حل املسألة✓

الفصل8 :النسبة املئوية و 

االحتماالت

النسبة املئوية و الكسور ✓
االعتيادية

النسب املئوية و الكسور العشرية✓

االحتمال ✓

فضاء العينة✓
خطة حل املسألة✓

االختبار التراكمي✓

الفصل9: الهندسة : 

الزوايا و املضلعات✓

قياس و تقدير الزوايا✓

العالقات بني الزوايا✓

املثلثات✓

األشكال الرباعية✓

+ األسبوع الثامن عشر األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشراألسبوع الخامس عشراألسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر 

١٨- ٢٢/ ١١١٠-١٥ / ٦١٠-٨ / ١٣١٠-١٧ /٦٩-١٠ /٢٩٩/ ٨ - ٣/ ٩

خطة حل املسألة✓

االختبار التراكمي✓
الفصل10

املحيط و املساحة و الحجم✓

محيط الدائرة✓

مساحة متوازي األضالع✓

مساحة املثلث✓

خطة حل املسألة✓

حجم املنشور الرباعي✓

مساحة سطح املنشور الرباعي✓

االختبار التراكمي✓
اختبارات الفصل الدراسي الثاني مراجعة الفاقد التعليمي

قائد المدرسة:مشرف المادة:معلم المادة:

إدارة الملتقيات


اململكة العربية السعودية


وزارة التعليم


ملتقى معلمي ومعلمات مادة الرياضيات
٢٠٣٠



