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األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

قصص الجمع١إجازة يوم االحد ١15/5أحل المسألة أبحث عن نمط١التهيئة١

اختبار منتصف الفصل  ٢العددان 11، ٢12
+ مراجعة تراكمية

تمثيل الجمع٢ترتيب األعداد حتى ٢20

هيا بنا نلعب + اختبار الفصل  ٣األعداد 18، 19، ٣20األعداد 13، 14 ، ٣15
+ االختبار التراكمي

جمل الجمع٣

الجمع إلى الصفر٤التهيئة٤مقارنة األعداد حتى ٤20العددان 16، ٤17

٥٥٥٥

٦٦٦٦

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

اختبار منتصف الفصل+ ١
مراجعة تراكمية

اختبار منتصف الفصل ١قصص الطرح١تكوين األعداد: 10، 11 ، ١12
 + مراجعة تراكمية

أحل المسألة أرسم صورة٢تمثيل الطرح٢الجمع الرأسي٢أحل المسألة أمثلها٢

الطرح من األعداد: 4، 5، ٣6جمل الطرح٣هيا بنا نلعب + اختبار الفصل + االختبار التراكمي٣تكوين األعداد: 4، 5، ٣6

الطرح من األعداد: 7، 8، ٤9طرح الصفر والكل٤التهيئة٤تكوين األعداد: 7، 8، ٤9

إجازة يوم االربعاء ٥٥٥٥1/7

إجازة يوم الخميس 2 / ٦٦٦٦7

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١أحل المسألة أكتب جملة عددية١الجمع بالعد التصاعدي١الطرح من األعداد: 10 ، 11 ، ١12

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢الطرح باستعمال خط األعداد٢الجمع باستعمال خط األعداد٢هيا بنا نلعب + الطرح الرأسي٢

٣هيا بنا نلعب + تدريبات إضافية٣الطرح بالعد التنازلي٣اختبار الفصل + االختبار التراكمي٣

٤اختبار الفصل + االختبار التراكمي٤اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية٤التهيئة٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 / ٥٥٥7

٦إجازة يوم الخميس 23 / ٦٦7

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ

 خطة توزيع مقرر (رياضيات)    الصف األول االبتدائي ( عام و تحفيظ )    الفصل الدراسي ( الثاني )     للعام الدراسي 1443 هـ

معلم/ة المادة :                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:



خطة توزيع مقرر رياضيات - الصف الثاني االبتدائي - للعام الدراسي 1443هـ

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

التهيئة١إجازة يوم االحد ١15/5الجمع بإعادة التجميع١التهيئة١

طرح العشرات٢تقدير ناتج الجمع٢تابع الجمع بإعادة التجميع٢جمع العشرات٢

اختبار منتصف الفصل + ٣الجمع بالعد التصاعدي٣
مراجعة تراكمية

الطرح بالعد التنازلي٣جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين٣

جمع عدد من رقمين إلى ٤أحل المسألة أحل عكسًيا٤
عدد من رقم واحد بإعادة التجميع*

الطرح بدون إعادة التجميع٤استقصاء حل المسألة أختار خطة مناسبة٤

الطرح بإعادة التجميع٥اختبار الفصل + االختبار التراكمي٥جمع عددين مكونين من رقمين بإعادة التجميع٥جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد أو رقمين٥

٦٦٦٦

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصةاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

الوقت بنصف ساعة١عد النقود١التحقق من صحة ناتج الطرح*١تابع الطرح بإعادة التجميع١

تقدير الزمن٢النقود (100 رياٍل )٢تقدير ناتج الطرح٢أحل المسألة أكتب جملة عددية٢

الوقت بربع الساعة٣ترتيب األعمال اليومية٣اختبار الفصل + االختبار التراكمي٣اختبار منتصف الفصل + مراجعة تراكمية٣

أحل المسألة أبحث عن نمط٤الوقت بالساعات الكاملة٤التهيئة٤طرح عدد من رقم واحد من عدد مكون من رقمين*٤

اختبار منتصف الفصل + ٥النقود (ريال،رياالن،5رياالت،10رياالت،50رياًلا)٥طرح عددين كل منهما مكون من رقمين٥
مراجعة تراكمية

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7

إجازة يوم الخميس  2 / ٦٦٦٦7

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصةاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١الكسور كأجزاء من مجموعة١أحل المسألة أرسم صورة١الوقت ألقرب 5 دقائق*١

اختبارات 
الفصل الدراسي الثاني

٢استقصاء حل المسألة٢الكسور المساوية للواحد*٢هيا بنا نلعب + اختبار الفصل + اختبار تراكمي٢

٣اختبار الفصل٣اختبار منتصف الفصل٣التهيئة٣

٤اختبار تراكمي٤مراجعة تراكمية٤كسور الوحدة٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7مقارنة الكسور٥الكسور الدالة على أكثر من جزء٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦٦7

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 7/8/1443هــ



توزيع مقرر مادة ( رياضيات ) الصف الثالث االبتدائي ( عام / تحفيظ ) الفصل الدراسي ( الثاني )  للعام الدراسي 1443هـ

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

اختبار الفصل - االختبار التراكمي١إجازة يوم االحد ١15/5الضرب في ١4التهيئة ( الفصل الرابع )١

التهيئة (الفصل الخامس)٢الضرب في ٢5الضرب في ٢4استكشف معنى الضرب٢

مهارة حل المسألة : تحديد المعطيات ٣الشبكات وعملية الضرب٣
الزائدة أو الناقصة

استكشف جدول الضرب٣الضرب في ٣10

مهارة حل المسألة : تحديد المعطيات ٤الشبكات وعملية الضرب٤
الزائدة أو الناقصة

الضرب في ٤3الضرب في ٤10

الضرب في ٥3استقصاء حل المسألة٥اختبار منتصف الفصل٥الضرب في ٥2

الضرب في ٦6الضرب في الصفر وفي الواحد٦الضرب في ٦5الضرب في ٦2

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

القسمة على ١2التهيئة (الفصل السادس)١الضرب في ١8الضرب في ١6

القسمة على ٢2استكشف مفهوم القسمة٢الضرب في ٢9خطة حل المسألة :البحث عن نمط٢

اختبار منتصف الفصل٣عالقة القسمة بالطرح٣الضرب في ٣9الضرب في ٣7

القسمة على ٤5استكشف عالقة القسمة بالضرب٤الجبر: الخاصية التجميعية٤الضرب في ٤7

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7عالقة القسمة بالضرب٥الجبر: الخاصية التجميعية٥اختبار منتصف الفصل٥

إجازة يوم الخميس  2 / ٦7مهارة حل المسألة :اختار العملية المناسبة٦اختبار الفصل - االختبار التراكمي٦الضرب في ٦8

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١القسمة على 8 وعلى ١9القسمة على 3 وعلى ١4القسمة على ١10

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢استقصاء حل المسألة٢خطة حل المسألة : اعمل نموذجًا٢القسمة مع الصفر وعلى الواحد٢

٣استقصاء حل المسألة٣القسمة على 6 وعلى ٣7اختبار الفصل - االختبار التراكمي٣

٤اختبار الفصل - االختبار التراكمي٤القسمة على 6 وعلى ٤7التهيئة ( الفصل السابع )٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7اختبار منتصف الفصل٥استكشف تمثيل القسمة بنموذج٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7القسمة على 8 وعلى 9القسمة على 3 وعلى ٦4

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ



توزيع مقرر مادة ( رياضيات )الصف الرابع االبتدائي ( عام / تحفيظ ) الفصل الدراسي ( الثاني ) للعام الدراسي 1443هـ

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

ضرب عدد من رقمين في عدد ١التهيئة (الفصل الخامس)١
الضرب في مضاعفات العشرة١إجازة يوم االحد ١15/5رقم واحد دون إعادة التجميع

ضرب عدد من رقمين في عدد ٢الضرب في مضاعفات ٢1000،100،10
تقدير نواتج الضرب٢استقصاء حل المسألة: اختيار الخطة المناسبة٢رقم واحد دون إعادة التجميع

خطة حل المسألة : تمثيل المسألة٣ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد٣اختبار منتصف الفصل٣مهارة حل المسألة :تقدير معقولية اإلجابة٣

استكشاف ضرب عدد من رقمين ٤مهارة حل المسألة :تقدير معقولية اإلجابة٤
اختبار منتصف الفصل٤ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقم واحد٤في عدد من رقم واحد مع اعادة التجميع

ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم ٥تقدير نواتج الضرب٥
اختبار الفصل ٥واحد مع اعادة التجميع

االختبار التراكمي
استكشاف ضرب عدد من رقمين ٥

في عدد من رقمين

ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم ٦تقدير نواتج الضرب٦
ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين٦التهيئة (الفصل السادس)٦واحد مع اعادة التجميع

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

القسمة (الناتج من ثالثة أرقام )١تقدير ناتج القسمة١التهيئة ( الفصل السابع )١ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين١

القسمة (الناتج من ثالثة أرقام )٢تقدير ناتج القسمة٢استكشاف تمثيل القسمة بنموذج٢ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين٢

اختبار الفصل٣اختبار منتصف الفصل٣القسمة مع باٍق٣ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين٣

االختبار التراكمي٤القسمة ( الناتج من رقمين )٤القسمة مع باٍق٤ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين٤

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7القسمة ( الناتج من رقمين )٥قسمة مضاعفات ال٥1000،100،10اختبار الفصل٥

إجازة يوم الخميس  2 / ٦7استقصاء حل المسألة٦خطة حل المسألة: التخمين والتحقق٦االختبار التراكمي٦

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١المستوى االحداثي١اختبار منتصف الفصل١التهيئة (الفصل الثامن)١

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢هيا بنا نلعب٢المثلث٢األشكال الثالثية األبعاد٢

٣اختبار الفصل٣المثلث٣األشكال الثالثية األبعاد٣

٤االختبار التراكمي٤تمثيل النقاط على خط األعداد٤األشكال الثنائية ألبعاد٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7تمثيل النقاط على خط األعداد٥خطة حل المسألة : البحث عن نمط٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7المستوى االحداثيالزوايا٦

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ



خطة توزيع مقرر رياضيات         الصف الخامس               للعام الدراسي 1443هـ

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

القسمة والكسور االعتيادية١إجازة يوم االحد ١15/5استقصاء حل المسألة١التهيئة (الفصل الخامس)١

القسمة والكسور االعتيادية٢معادالت الجمع والطرح٢اختبار منتصف الفصل٢عبارات الجمع والطرح الجبرية٢

استكشاف: تمثيل األعداد الكسرية والكسور غير الفعلية بالنماذج٣معادالت الضرب٣استكشاف: آالت الدوال٣خطة حل المسألة – حل مسألة أبسط٣

الكسور غير الفعلية٤استكشاف: تمثيل معدالت الضرب بنماذج٤جداول الدوال٤خطة حل المسألة – حل مسألة أبسط٤

خطة حل المسألة – التمثيل بأشكل فن٥اختبار الفصل (5) – اختبار التراكمي (5)٥ترتيب العمليات٥عبارات الضرب والقسمة الجبرية٥

خطة حل المسألة – التمثيل بأشكل فن٦التهيئة (الفصل السادس)٦استكشاف: تمثيل معادالت الجمع والطرح بنماذج٦استقصاء حل المسألة٦

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

خطة حل المسألة – إنشاء قائمة١التمثيل باألعمدة١استقصاء حل المسألة١األعداد الكسرية١

خطة حل المسألة – إنشاء قائمة٢التمثيل باألعمدة٢اختبار الفصل (6) – اختبار تراكمي (6)٢اختبار منتصف الفصل٢

عد النواتج٣االحتمال٣التهيئة (الفصل السابع)٣مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية٣

عد النواتج٤اختبار منصف الفصل٤المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال٤مقارنة الكسور االعتيادية واألعداد الكسرية٤

إجازة يوم االربعاء ٥1/7استكشاف: االحتمال والكسور٥استقصاء حل المسألة٥تقريب الكسور٥

إجازة يوم الخميس 2 / ٦7االحتمال والكسور٦استقصاء حل المسألة٦استقصاء حل المسألة٦

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١خطة حل المسألة – البحث عن النمط١األعداد األولية واألعداد غير األولية١اختبار الفصل (7) – اختبار تراكمي (7)١

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢المضاعفات المشتركة٢الكسور المتكافئة٢التهيئة (الفصل الثامن)٢

٣مقارنة الكسور االعتيادية٣الكسور المتكافئة٣القواسم والمضاعفات٣

٤اختبار الفصل (8) – اختبار تراكمي (8)٤هيا بنا نلعب – اختبار منتصف الفصل٤القواسم المشتركة٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7تبسيط الكسور٥استكشاف: األعداد األولية واألعداد غير األولية٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7تبسيط الكسوراألعداد األولية واألعداد غير األولية٦

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/ 8/1443هــ



خطة توزيع مقرر رياضيات          الصف السادس               للعام الدراسي 1443

معلم/ة المادة:                                                                  مشرف/ة المادة :                                                      مدير المدرسة:

األسبوع 4 (22/5 – 26/5)الحصصاألسبوع 3 (15/5 – 19/5)الحصصاألسبوع 2 (8/5 – 12/5)الحصصاألسبوع 1 (1/5 – 5/5)الحصص

األعداد الكسرية  ١التهيئة (الفصل الرابع)١
والكسور غير الفعلية

كتابة الكسور العشرية  ١إجازة يوم االحد ١15/5
في صورة كسور اعتيادية

األعداد الكسرية  ٢القاسم المشترك األكبر٢
والكسور غير الفعلية

كتابة الكسور االعتيادية  ٢المضاعف المشترك األصغر٢
في صورة كسور عشرية

خطة حل المسألة:  ٣القاسم المشترك األكبر٣
إنشاء قائمة منظمة

كتابة الكسور االعتيادية  ٣مقارنة الكسور وترتيبها٣
في صورة كسور عشرية

خطة حل المسألة:  ٤استكشاف: الكسور المتكافئة٤
إنشاء قائمة منظمة

اختبار الفصل (4) - ٤مقارنة الكسور وترتيبها٤
االختبار التراكمي (4)

التهيئة (الفصل الخامس)٥مقارنة الكسور وترتيبها٥اختبار منتصف الفصل٥تبسيط الكسور االعتيادية٥

كتابة الكسور العشرية  ٦المضاعف المشترك األصغر٦تبسيط الكسور االعتيادية٦
في صورة كسور اعتيادية

استكشاف: النظام المتري٦

األسبوع 8 (27/6 – 2/7)الحصصاألسبوع 7 (20/6 – 24/6)الحصصاألسبوع 6 (13/6 – 17/6)الحصصاألسبوع 5 (29/5 – 3/6)الحصص

إجازة منتصف الفصل من3/6 الى 13/6

مهارة حل المسألة:  ١الطول في النظام المتري١
استعمال مقياس مرجعي

جمع الكسور المتشابهة وطرحها١استكشاف: تقريب الكسور١

التحويل بين الوحدات  ٢الطول في النظام المتري٢
في النظام المتري

استكشاف: الكسور غير المتشابهة٢تقريب الكسور واألعداد الكسرية٢

التحويل بين الوحدات  ٣الكتلة والسعة في النظام المتري٣
في النظام المتري

جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها٣تقريب الكسور واألعداد الكسرية٣

التحويل بين الوحدات  ٤الكتلة والسعة في النظام المتري٤
في النظام المتري

جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها٤خطة حل المسألة: تمثيل المسألة٤

إجازة يوم االربعاء  ٥1/7خطة حل المسألة: تمثيل المسألة٥اختبار الفصل (5) -اختبار التراكمي (5)٥اختبار منتصف الفصل٥

إجازة يوم الخميس  2 / ٦7جمع الكسور المتشابهة وطرحها٦التهيئة (الفصل السادس)٦مهارة حل المسألة : استعمال مقياس مرجعي٦

األسبوع  12  -  13الحصصاألسبوع11 (19/7 – 23/7)الحصصاألسبوع 10 (12/7 –16/7)الحصصاألسبوع 9 (5/7 – 9/7)الحصص

١قسمة الكسور١استكشاف: ضرب الكسور١جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها١

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

٢قسمة الكسور٢ضرب الكسور٢جمع األعداد الكسرية وطرحها٢

٣قسمة األعداد الكسرية٣ضرب الكسور٣جمع األعداد الكسرية وطرحها٣

اختبار الفصل (6) – ٤ضرب األعداد الكسرية٤اختبار منتصف الفصل٤
االختبار التراكمي (6)

٤

٥إجازة يوم االربعاء 22 /  ٥7ضرب األعداد الكسرية٥تقدير نواتج الضرب٥

٦إجازة يوم الخميس 23  /  ٦7استكشاف: قسمة الكسورتقدير نواتج الضرب٦

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس  7/8/1443هــ



توزيع المنهج  الفصل الثاني :

حنين الجنان 

أحالم 

أحمد الفيصل 

شذى 


