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     هـ144....   العام الدراسي  :   األول  الفصل :  األولى   :الفترة (   ولالصف األ)       الرياضيات  : المادة

 
 خامساألسبوع ال األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول  اسم الطالب /ـة م

                             
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               

 

بتاريخ  4300064066العودة للتعميم الوزاري رقم 
 ةهـ بشأن الئحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيري21/1/1443

 يلزم منك أختي المعلمة :

 

المهااقتاا المودو   مطااقة ااة -1
في السااااااماا ةاقلمهاقتاا في 

 نظقم نوت .

تحديد مهقتاا الحد األ ني -2
 لكا فتر  .

كتقةة مستوى األ اء لكا فتر  -3
ةنقًء على نتيمة الطقلب / ـااااة 

 في نظقم نوت .



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   سلم تقدير لفظي  سلم تقدير عددي  

          
 

 

  

مستوى   ) ت ويم نهقية الفتر  (   سق س األسبوع ال م
                       األداء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

 الفترة  المهارة  يب الترت

 األولى .تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر 1

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات    2
 األولى . . مناسبة مع اتباع الخطوات األربع

المجموعات التي فيها العدد نفسه (استعمال التقابل لتحديد   3
 األولى ى( األكثر أو األقل من األخرمن األشياء , المجموعة 

( وقراءتها وكتابتها وتمييزها  20عد األعداد ضمن العدد )  4
 األولى .باستعمال أشياء ملموسة و رسوم توضيحية

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 



    
     هـ144....   العام الدراسي  :  األول  الفصل :   الثانية   :(   الفترة  ولالصف األ)      الرياضيات :  المادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاشر األسبوع ال تاسعاألسبوع ال امناألسبوع الث لسابعاألسبوع ا اسم الطالب /ـة م
                        

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          

 

زيادة ساعات التعلم لمواد العلوم والرياضيات بما يتفق مع تهيئة 
 الطالب لالختبارات الدولية

هو األساس  الفهم القرائي عتبري
التلميذ لتعلم الذي يبدأ منه 

واستيعاب موضوعات اللغة 
العربية، والمواد الدراسية 

األخرى، بدرجات مختلفة، لذا 

 الفهم تأتي تنمية مهارات
واحدة من  القرائي

 البد أن  التي األساسية األهداف

 المعلم . يسعى لتحقيقها



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   سلم تقدير لفظي  سلم تقدير عددي  

          
 

مستوى   ( + نهقية الفصا الدتاسي  ) ت ويم نهقية الفتر   حق ي عشر األسبوع ال م
                       األداء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

  

 الفتر  المهقت  الترتيب 

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات  2
 الثانية  . . الخطوات األربعمناسبة مع اتباع 

4 
( وقراءتها وكتابتها  20عد األعداد ضمن العدد ) 

وتمييزها باستعمال أشياء ملموسة و رسوم  
 .توضيحية

 الثانية 

5 
استعمال المفردات ) فوق ، تحت ، أعلى ، أوسط ،   

أسفل( لوصف أو تحديد مواضع األشياء بعضها 
  بالنسبة إلى بعض

 الثانية 

الحوادث واألشياء واألماكن باستعمال  وصف ترتيب 6
 الثانية  .قبل و بعد

 الثانية  .تحديد أنماط األشياء وتوسيعها وإنشاؤها 7

( وترتيبها  20مقارنة األعداد ضمن العدد )  8
 الثانية  . . باستعمال خط األعداد

استعمال األعداد الترتيبية حتى العاشر لوصف موقع  9
 الثانية  .شيء في صف

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 



 
    هـ144....   العام الدراسي  :    الثاني   الفصل :   الثالثة  :الفترة    ( ولالصف األ)     الرياضيات:  المادة  
  

 خامساألسبوع ال األسبوع الرابع األسبوع الثالث  الثانياألسبوع  األسبوع األول  اسم الطالب /ـة م
                             

1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               

 

تم إعادة التوزيع النسبي لمادة الرياضيات بناء على االحتياج 
 العقلي لتحقيق تدريس كل مادة

 يلزم منك أختي المعلمة :

 

مطقة ة المهقتاا المودو   -1
في السااااااما ةقلمهقتاا في 

 نظقم نوت .

تحديد مهقتاا الحد األ ني -2
 لكا فتر  .

كتقةة مستوى األ اء لكا فتر  -3
ةنقًء على نتيمة الطقلب / ـااااة 

 في نظقم نوت .



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   سلم تقدير لفظي  سلم تقدير عددي  

          
 

مستوى  األسبوع السق س  ) ت ويم نهقية الفتر  (   م
                       األ اء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

  

 الفترة  المهارة  الترتيب 

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة   2
 الثالثة  . . الخطوات األربعمع اتباع 

( وقراءتها وكتابتها وتمييزها  20عد األعداد ضمن العدد ) 4
 الثالثة  .باستعمال أشياء ملموسة و رسوم توضيحية

( وترتيبها باستعمال خط  20مقارنة األعداد ضمن العدد )  8
 الثالثة  . . األعداد

 لثالثة ا .استعمال قطع العد لتمثيل قصص الجمع وقصص الطرح 10

كتابة جمل ) الجمع باستعمال إشارتي الجمع والمساواة ،  11
 الثالثة  ( الطرح باستعمال إشارتي الطرح والمساواة

 الثالثة  (  إيجاد ناتج )الجمع إلى الصفر ، طرح الصفر أو الكل  12

 5، 4استعمال قطع العد للحصول على مجموع يساوي )   13
 الثالثة  ( 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6،

( أفقياً 12كتابة حقائق الجمع وحقائق الطرح ضمن العدد ) 14
 ً  الثالثة  .و رأسيا

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 



 
   

     هـ144....   العام الدراسي  :   الثاني الفصل :   الرابعة   :(   الفترة  ولالصف األ)       الرياضيات:  المادة
 عاشر األسبوع ال تاسعاألسبوع ال امناألسبوع الث لسابعاألسبوع ا اسم الطالب /ـة م

                        
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          

 

 ( بل هو قلب التعليم النابض)   التعليم = التقويم 

 

يعد توظيف األ واا 

واالستراتيميقا من المهقم 

األسقسية المكلف ةهق المعلم 

ويلزمه ال يقم ةهق ةوصفهق 

 أحد عنقصر ت ويم المتعلم



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   لفظي سلم تقدير   سلم تقدير عددي  

          
 

مستوى  ( + نهقية الفصا الدتاسي  ) ت ويم نهقية الفتر   حق ي عشر األسبوع ال م
                       األ اء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

  

 الفتر  المهقت  الترتيب 

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات   2
 الرابعة . . الخطوات األربعمناسبة مع اتباع 

 الرابعة .استعمال قطع العد لتمثيل قصص الجمع وقصص الطرح  10

كتابة جمل ) الجمع باستعمال إشارتي الجمع والمساواة ،   11
 الرابعة ( الطرح باستعمال إشارتي الطرح والمساواة

 الرابعة (  إيجاد ناتج )الجمع إلى الصفر ، طرح الصفر أو الكل  12

  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4إيجاد ناتج الطرح من األعداد )    15
 الرابعة ( 12،  11،

إيجاد ناتج الجمع بـ )العد التصاعدي ،استعمال خط   16
 الرابعة ( األعداد

إيجاد ناتج الطرح بـ ) العد التنازلي ، استعمال خط  17
 الرابعة ( األعداد

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 



 
     هـ144....  العام الدراسي  :    الثالث الفصل :    الخامسة  :(   الفترة  ولالصف األ)     الرياضيات:  المادة

 
 خامساألسبوع ال األسبوع الرابع األسبوع الثالث  األسبوع الثاني األسبوع األول  اسم الطالب /ـة م

                             
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               

 يلزم منك أختي المعلمة :

 

مطاقة اة المهاقتاا المودو   -1
ةقلمهقتاا في  ما  في الساااااا

 نظقم نوت .

تحديد مهقتاا الحد األ ني -2
 لكا فتر  .

كتقةة مستوى األ اء لكا فتر  -3
ةنقًء على نتيمة الطقلب / ـااااة 

 في نظقم نوت .

 التقويم ( ، التعريف بالمعيار، التدريب والممارسة(خطوات تدريس المعيار  

 لذا يجب أن يدرس ويتابع خالل األسابيع ويقوم في الفترة المحددة له .



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   سلم تقدير لفظي  سلم تقدير عددي  

          
 

مستوى   األسبوع السق س  ) ت ويم نهقية الفتر  (   م
                       األداء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

  

 الفترة  المهارة  الترتيب

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات  2
 الخامسة . . الخطوات األربعمناسبة مع اتباع 

 الخامسة )100العد بالعشرات حتى ) 18

بالترتيب على لوحة المئة   100الى 1عد األعداد من  19
 الخامسة .. . وقراءتها وكتابتها بطرق مختلفة

 الخامسة )100العد قفزياً )اثنينات ، خمسات ، عشرات ( حتى ) 20

الكتلة ، السعة (  مقارنة األشياء حسب )الطول ،   21
 الخامسة . وترتيبها

 الخامسة . قياس األطوال باستعمال وحدات غير قياسية 22

( باستعمال  100تقدير عدد مجموعة من األشياء ضمن ) 23
 الخامسة . المجموعة من عشرة

،  <،  >) ( باستعمال الرموز100مقارنة األعداد ضمن ) 24
 الخامسة . .وترتيبها ( =

 الخامسة ( باألحاد والعشرات100تمثيل األعداد حتى) 49

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 



  
     هـ144....   العام الدراسي  :  الثالث الفصل :  سادسةال  :(   الفترة  ولالصف األ)     الرياضيات :  المادة 
 

 
 عاشر األسبوع ال تاسعاألسبوع ال امناألسبوع الث لسابعاألسبوع ا اسم الطالب /ـة م 

                        
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          

10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          

نسعى للتعلم والت ويم 
 اإللكتروني من خالل :

 

o تاااوظاااياااف الاااتااا اااناااياااقا
اإللكترونيااة المتنوعااة في 

 ت ديم وت ويم التعلم 

 

o تنوع األنشاااااطة والمهمقا
واالستراتيميقا ممق يح ق 

 أهداف التعلم

 

تم إعادة التوزيع النسبي لمادة الرياضيات بناء على االحتياج 
 العقلي لتحقيق تدريس كل مادة



أساليب  
 التقويم 

 مهام أدائبة  اختبارات  المالحظة
 مطويات  واجبات  عملي نشاط  تحريري نشاط  شفوي نشاط  شفهية   تحريرية  قوائم شطب ورصد   سلم تقدير لفظي  سلم تقدير عددي  

          
 

مستوى  ( + نهقية الفصا الدتاسي  ) ت ويم نهقية الفتر   حق ي عشر األسبوع ال م
                       األ اء 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

26                        
27                        
28                        
29                        
30                        

 

 الفتر  المهقت  الترتيب 

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات    2 
 السادسة . . مناسبة مع اتباع الخطوات األربع

ت ) الكرة ، المخروط ،المكعب تعرف المجسما 25
 السادسة .) ألسطوانة،

 تتراص أو المجسمات وفق كونها تتدحرج أوتصنيف  26
 السادسة . . تنزلق

 السادسة .عمل تقابل بين سطوح المجسمات واألشكال المستوية   27

تعرف األشكال المستوية )المثلث ، المستطيل ، المربع    28
 السادسة . ، الدائرة( ووصفها

تعرف األجزاء المتطابقة في شكل والتعبير عن الجزء   29
 السادسة (الواحد منها بـ ) النصف ، الثلث ، الربع

 10رياالت ،  5عد أوراق نقدية من الفئات )لاير واحد ،  30
 السادسة .رياالت ( لتحديد قيم مجموعات مختلفة من النقود 

 السادسة . تمثيل مبلغ من المال بطرائق مختلفة  31

 السادسة .. .مقارنة قيم النقود بأسعار السلع 32

 

  

  

 

 

 

 

  

معلمة الصف : ..............   مدير  المدتسة : ...................   
 

 التوقيع  :  .................... التوقيع  : .............................. 


