
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

                  https://almanahj.com/sa/4math                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4math2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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ي ((    للصف  )  الرياضيات   مادة    )  مرسد 
ي    –  الرابع االيتدائ 

 الفصل الدراسي الثائ 
 

معلم المادة:أ/  
 ........................................................... 

بوي:أ/    ف التر المرسر
 ....................................................... 

قائد المدرسة:أ/   
 ............................................................. 

 

 

ي (    للصف  )  الرياضيات   توزي    ع منهج مادة    )   
ي    –(  الرابع االبتدائ 

 ـه (  1441-1440العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي الثائ 
 

األسبو 
ع

 6/1441/ 19 6/1441/ 15 األسبوع 6/1441/ 12 1441/ 8/6 األسبوع 1441/ 5/6 1441/ 1/6 األسبوع 5/1441/ 28 5/1441/ 24

1 
-القسمة مع الباق  -التهيئة واإلستكشاف للقسمة 

  1000  100 10قسمة مضاعفات 
 خطة حل المسالة  -

2 

 القسمةتقدير ناتج 
 القسمة والناتج من رقمي    -  

 استقصاء حل المسالة  -
 ااختبار-القسمة والناتج من ثالثة ارقام-

3 

 األشكال الثالثية األبعاد -التهيئة
 األشكال الثنائية األبعاد   -   

 خطة حل المسالة-
4 

 الزوايا    -
 المثلث   -

 تمثيل النقاط عىل خط األعداد  -

 7/1441/ 17 7/1441/ 13 األسبوع 7/1441/ 10 1441/ 6/7 األسبوع 1441/ 3/7 6/1441/ 29 األسبوع 6/1441/ 26 6/1441/ 22 األسبوع

5 
ي   اختبار الفصل   –المستوى اإلحدائ 

 تهيئة واستكشاف وحدات الطول      -
ية-  وحدات الطول المتر

6 

 المحيط قياس  -
 قياس المساحة   – 

ي - ي النظام المتر  وحدات السعة ف 
7 

 استكشاف الكتلة وقياسها  -
ي-   ي النظام المتر  وحدات الكتلة ف 

 خطة حل المسألة    -
8 

 تقدير الحجم وقياسه -
ي   -   الزمن المنقض 
 اختبار الفصل   -  

 16/8/1441 12/8/1441 األسبوع 9/8/1441 5/8/1441 األسبوع 2/8/1441 27/7/1441 األسبوع 24/7/1441 20/7/1441 األسبوع

9 
 الكسور  -التهيئة  

 خطة حل المسالة - 
 تمثيل الكسور عىل خط االعداد -

10 

  
 الكسور المتكافئة  - 
 مقارنة الكسور وترتيبها  -

11 

 اآلعداد الكرسية  -
 استقصاء حل المسالة  -

 اختبار الفصل   -
12 

 التهيئة واستكشاف االعشار    -
 االعشار واجزاء المئة   -

ية   -  االعداد الكرسية والكسور العرسر
 خطة حل المسالة  -

 14/9/1441 10/9/1441 األسبوع 7/9/1441 3/9/1441 األسبوع 30/8/1441 26/8/1441 األسبوع 23/8/1441 19/8/1441 األسبوع

13
ية عىل خط االعداد  -  تمثيل الكسور العرسر

ية وترتيبها -  مقارنة الكسور العرسر
ية تكافؤ الكسور االعتيادية  -  والكسور العرسر

ية واالعداد الكرسية -  الكسور االعتيادية والكسور العرسر
14 

ية   -  تقريب الكسور العرسر
 تقدير ناتج الجمع والطرح-

ية -  جمع الكسور العرسر
15 

ية -  استكشاف طرح الكسور العرسر
ية -  طرح الكسور العرسر

 اختبار تراكمي -
16 

استكمال البرامج العالجية للطالب غير المتقنين  
 لمعايير التقويم

األسبو 
 ع

8/10/1441 19/10 /1441 

ت 
ظا

الح
م

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع 
 م 2020/ 01/ 19 هـ 1441/ 05/ 24 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني

 م 2020/ 05/ 07 هـ 1441/ 09/ 14 بداية إجازة عيد الفطر
 م 2020/ 05/ 31 هـ 1441/ 10/ 08 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
 م 2020/ 06/ 02 هـ 1441/ 10/ 10 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني

 م 2020/ 06/ 11 هـ 1441/ 10/ 19 بداية إجازة نهاية العام
 

17 

18 
استكمال البرامج العالجية للطالب غير المتقنين  

 لمعايير التقويم

   

 معلم المادة: 
أ/  

 ..................................................................
 ........ 

 

بوي :  ف التر  المرسر
 

أ/................................................................ 
 ........ 

 

 قائد المدرسة : 
 

.... أ/................................................................ 
 ......... 

 


