
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/4math1                   

* 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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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
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 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 
 

 هـ (  1441لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي األول    –(    الرابع االبتدائي   (    للصف  )    الرياضيات  مادة    )  توزيع منهج      
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 

زلية ضمن مئات القيمة المن -واالستعدادالتهيئة 
 األلوف

فرز المفاهيم +   أعواد إستراتيجية  )

 المثلجات + التدريس التبادلي(

2 

 لية ضمن الماليينالقيمة المنز -
التدريس التبادلي + العمل إستراتيجية  )

 الجماعي + فرز المفاهيم(
 حل المسائل مهارة - 

خرائط أعواد المثلجات +   إستراتيجية  )
 المفاهيم + مثلث االستماع(

 المقارنة بين األعداد -
 + القبعات الست +   المسابقاتإستراتيجية  )

 أسئلة البطاقات(

3 

 ترتيب األعداد -
القبعات الست +   الرؤوس إستراتيجية  )

 المرقمة + مسرح العرائس(
 داد تقريب األع - 
حوض السمك +   التدريس إستراتيجية  )

 أعواد المثلجات(التبادلي + 
 استقصاء حل المسائل -
  قاتأسئلة البطاقات +    المسابإستراتيجية  )

 + مثلث االستماع(

4 

 الجبر:خصائص الجمع وقواعد الطرح
فكر,زاوج,شارك +   البطاقات إستراتيجية  )

 المروحية + الرؤوس المرقمة(
 قدير المجموع والفرق ت - 

  األدوار مسرح العرائس +   لعبإستراتيجية  )
 + فرز المفاهيم(

 مهارة حل المسائل 
من أنا +   العمل الجماعي + إستراتيجية  )

 األلعاب واإللغاز(

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 

 الجمع 
السمك +   خرائط حوض إستراتيجية  )

 المفاهيم  + أسئلة البطاقات(

 الطرح 
البطاقات المروحية + مسرح إستراتيجية  )

 العرائس  + المسابقات(
 الطرح بوجود االصفار

القبعات الست +   مثلث إستراتيجية  )

 االستماع + المسابقات(

6 

 جمع البيانات وتنظيمها 
فرز المفاهيم +   مثلث إستراتيجية  )
 + فكر,زاوج,شارك( االستماع

 خطة حل المسالة
فرز المفاهيم +   أعواد إستراتيجية  )

 المثلجات + التدريس التبادلي(

7 

 التمثيل بالنقاط 
فكر,زاوج,شارك +   خرائط إستراتيجية  )

 المفاهيم + الرؤوس المرقمة(
 التمثيل باألعمدة  -
فرز المفاهيم +   من أنا + إستراتيجية  )

 حوض السمك(

8 

 حديد النواتج الممكنة ت -
من أنا  + الكرسي الساخن  + إستراتيجية  )

 القصة(
 االحتمال 

 +القبعات الست +   المسابقات إستراتيجية  )
 أسئلة البطاقات(



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

 هـ (  1441لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي األول    –(    الرابع االبتدائي   (    للصف  )    الرياضيات  مادة    )  توزيع منهج      
 

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 

 العددية وكتابتها تمثيل الجمل -
ت فكر,زاوج,شارك +   البطاقاإستراتيجية  )

  المروحية + الرؤوس المرقمة(
 العبارات والجمل العددية 

مسرح العرائس +   لعب إستراتيجية  )
 األدوار  + فرز المفاهيم(

 خطة حل المسألة 
+   خرائط  كحوض السمإستراتيجية  )

 سئلة البطاقات(المفاهيم  + أ

10 

 اكتشاف قاعدة من جدول-
 ماعالمسابقات +    مثلث االستإستراتيجية  ) 

 + القبعات الست(
 جداول الدوال: جداول الجمع والطرح 

 من أنا +   العمل الجماعي +إستراتيجية  )
 األلعاب واإللغاز(

 استقصاء حل السألة 
خرائط المفاهيم +   الكرسي إستراتيجية  )

 + القصة( الساخن 

11 

 مة الضرب والقس جداول الدوال: -
أعواد المثلجات +   خرائط إستراتيجية  )

 المفاهيم + مثلث االستماع(
 اختبار الفصل

 

12 

  1000,100,10ات الضرب في مضاعف-
القبعات الست +   مثلث إستراتيجية  )

 االستماع + المسابقات(
 مهارة حل المسائل  
 +ت قات +   المسابقاأسئلة البطاإستراتيجية  )

 حوض السمك(
 تقدير نواتج الضرب

ات أسئلة البطاقات +   المسابقإستراتيجية  ) 
 + حوض السمك(

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 

دد من رقم واحد دون عضرب عدد من رقمين في -
ي ادلالتدريس التبإستراتيجية  )إعادة التجميع :

 +   أعواد المثلجات + أسئلة البطاقات(
ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد مع 

 إعادة التجميع
 ماعالمسابقات +    مثلث االستإستراتيجية  )

 + القبعات الست(
 استقصاء حل المسائل 

 +العمل الجماعي  من أنا +  إستراتيجية  )
  األلعاب واإللغاز(

15 

 حدضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم وا -
أعواد المثلجات +   خرائط إستراتيجية  )

 المفاهيم + مثلث االستماع(
 لضرب في مضاعفات العشرة ا  - 

حوض السمك +   التدريس إستراتيجية  )
 التبادلي + أسئلة البطاقات(

 تقدير ناتج الضرب 
القبعات الست +   الرؤوس إستراتيجية  )

 المرقمة + مسرح العرائس(

16 

 خطة حل المسألة
فرز المفاهيم +   من أنا + إستراتيجية  )

  حوض السمك(
 ن رقمين في عدد من رقمين ضرب عدد م -

ع تمافرز المفاهيم +   مثلث االسإستراتيجية  )
 + فكر,زاوج,شارك(

 من رقمينضرب عدد من ثالث أرقام في عدد 
األلعاب واإللغاز +   مسرح إستراتيجية  )

 العرائس + التدريس التبادلي(

16 
استكمال البرامج العالجية للطالبات 

 غير المتقنات  لمعايير التقويم 

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 اسي األولبداية الدراسة للطالب للفصل الدر

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

17 
استكمال البرامج العالجية للطالبات 

 غير المتقنات  لمعايير التقويم 

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

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

 

 قائدة المدرسة :
 

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

 



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 
 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
  األول       األسبوع   أسابيع 3  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف القيمة المنزلية موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 المنزلية القيمة
 الألوف مئات ضمن

 أن: ىل علىإبذن هللا تعاتكون الطالبة قادرة هذا الدرس يف هناية 

 على الرقم تتعرفأن  -1

 القيمة املنزلية لألرقام تبنيأن  -2

 معىن الدورة توضحأن  -3

 األرقام ابلصيغة القياسية أن تكتب -4

 اللفظية واألرقام ابلصيغتني التحليلية  حتددأن  -5

 ة صحيحةاألعداد ضمن مئات األلوف قراء تقرأأن  -6

 فرز المفاهيم +   
+  أعواد المثلجات

 التدريس التبادلي

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 بورة الس  √ ⃝ 
  الكتاب  √ ⃝ 
 البطاقات  √ ⃝ 
 العروض  √ ⃝ 

 نماذج حسية      ⃝  
 أقالم ملونة      ⃝ 
 صور      ⃝  

 مجسمات        ⃝ 
 أفالم تعليمية      ⃝ 
 أخرى........      ⃝  

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

 االختبارات الشفوية √ ⃝ 
 االختبارات التحريرية  √ ⃝ 
 المناقشة   √ ⃝  ةالمالحظ    √ ⃝ 
 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝ 
 الواجبات المنزلية    √ ⃝ 

 ..أخرى ....................     ⃝ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

 
 

 

مُ 
ا
ُ الّسَل يُكم 

َ
ل رحمة عا هُ  اّلَلُه وا

 
َكات را با وا  

 يرس مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

الرياضيات أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده  

 تحضير + توزي    ع + أهداف

ُ  أنواعُالتحاضي 

ي 
ي + التعلم النشط” + الخطوات األرب  ع“وحدات + خماسي + ثالث 

اتيجيات الحديثة + بناث  االسير  

 المرفقات

+ 

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 

 كتاب الطالبةو دليل المعلمه

+ 

 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

+ 

 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 

 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 وسجل إنجاز الطالبة

+ 

 المرسد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

ومفاهيمخرائط   



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

+ 

 اثراءات

 

ز  ح متمير لجميع دروس المنهج بالفيديو  شر   

_____________________________________ 

 االسعار

   ريال 100 ى =طباعة ملونة + السي د

    لريا 50= دى  طباعة أبيض وأسود + السي 

) للصف الواحد(  لريا 02= س دى فقط   

لريا 20 =لجميع مرفقات السي دي عن طريق األيمي   

ُالرياضُوالخرجُمجانا ي
 التوصيلُف 

ريال50ُساعةُ(ُيضاف24ُُوالرسالُالطلبُعنُطريقُفيدكسُالمستعجلُ)ُ  

 : لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

ونيًا عن طريق الرابط  إلكير

www.mta.sa/c 

https://mta.sa/c/


 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

طلب توزي    ع المنهج او عينة ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل او الرسر  

 من هذا الرابط

www.mta.sa/c 

 او 

  للطلبُمنُداخلُالمملكةُيمكنكُاإلتصالُعىلُرقم

0505107025 

0551092444 

0555107025 

0557977722 

ز  خارج مدينة الرياض والخرجوهنا أرقام الحسابات للمعلمير  

 البنك األهلي 

 مؤسسة التحاضير الحديثة

27949172000110 

https://mta.sa/c/


 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

 ( اي بان )

SA0610000027949172000110 

_____________________________________ 

 مرصف الراجحي 

 مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856 

 ( اي بان )

SA5780000233608010954856 

_____________________________________ 

 ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات

 الرياض
ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

2052558759940 

 سامبا

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

8001852539 



 ول الفصل الدراسي األ                                                               ابتدائي رياضيات رابعالمادة / 

 البنك السعودي لإلستثمار

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي مدنهم االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الرا
ي فز ي أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحرث 

ز فز غبير  

0554466161 

 

 

 
 
 
 


