
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف خطة توزيع المنهج على أسابيع الفصل الثاني

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة رياضيات في الفصل األول

ملخص شامل لفصول المنهج 1

نموذج اختبار نهائي الدور األول 2

اختبار تشخيصي قبلي لبرنامج تعزيز المهارات 3

إجابة أسئلة اختبار نهائي الدور األول نموذج 2 4

أسئلة اختبار نهائي الدور األول نموذج 2 5
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 ف التربوي: ...................................... المشرمدير المدرسة :..........................       .....معلم المادة:..................................

https://t.me/naifmath 

 

 هـ1444لعام الدراسي ا - الثانيالدراسي لفصل ا -االبتدائي  رابعاللصف ا - مادة الرياضياتتوزيع 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

10/5  -  14/5 17/5  - 21/5 24/5   - 28 /5 1/6  - 5/6 8/6  -  12/6 
 5تهيئة الفصل  •
 القواسم والمضاعفات •
، 10الضرب في مضاعفات  •

100  ،1000 
 المسالةمهارة حل  •
 تقدير نواتج الضرب •

ضرب عدد من رقمين في عدد من  •
 رقم واحد دون إعادة التجميع

 اختبار منتصف الفصل •
 عدد من رقمين في باستكشاف: ضر •

 عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع

ضرب عدد من رقمين في عدد من  •
 رقم واحد مع إعادة التجميع

 
 (األحدإجازة مطولة )

 المسالةاستقصاء حل  •
أرقام في  3ضرب عدد من  •

 عدد من رقم واحد
 5اختبار نهاية الفصل  •

 6تهيئة الفصل  ❖
 الضرب في مضاعفات العشرة ❖
 تقدير نواتج الضرب ❖
 المسالةخطة حل  ❖

 اختبار منتصف الفصل ❖
 

عدد من رقمين في  باستكشاف: ضر ❖
 عدد من رقمين

عدد من رقمين في عدد من  بضر ❖
 رقمين

أرقام في عدد من  3ضرب عدد من  ❖
 رقمين

 6اختبار نهاية الفصل  ❖

 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع السادس

15/6  - 19/6 22/6   -  26/6 29/6   -  4/7 7/7  -  11 /7 14/7   -  18/7 
 7تهيئة الفصل ✓
 تمثيل القسمة بنموذجاستكشاف:  ✓

 القسمة مع باق
، 100، 10قسمة مضاعفات الـ ✓

1000 

 األحد واالثنين(إجازة مطولة )
 المسالةخطة حل  ✓
 تقدير ناتج القسمة ✓

 اختبار منتصف الفصل ✓

 القسمة )الناتج من رقمين ( ✓
 استقصاء حل المسألة ✓
ارقام(القسمة )الناتج من ثالثة  ✓
 7اختبار نهاية الفصل  ✓

 8تهيئة الفصل ▪
 األشكال الثالثية األبعاد ▪
 األشكال الثنائية األبعاد ▪

 المسالةخطة حل  ▪
 المستقيمات ▪
 الزوايا ▪

 تبار منتصف الفصل اخ ▪

 األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر

 إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني

21/7  - 25/7 28/7  -  3/8 6/8  -  10/8 
 المثلث  ▪
 التماثل الدوراني ▪
 تمثيل النقاط على خط االعداد ▪
 االحداثيالمستوى  ▪

 

 8اختبار الفصل  ▪
 خطط عالجية وإثرائية

 

 ( الخميس+  األربعاءجازة مطولة )إ
 ) يوم التأسيس(

 ايةاختبارات نه
 

 الفصل الدراسي  


