
 

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 مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30curriculum                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة المناهج الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/30curriculum2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 فريق عمل مًعا للقمة

 

 هـ1441/  هـ1440الدراسي  عامللاالبتدائية )الصفوف األولية(  المرحلة لصفوف الثاني الدراسي الفصل مقرر توزيع
 الثالث الصف الثاني الصف األول الصف الزمنية الفترة 

لى
ألو
ى ا
ماد
ج

 

1 24/5– 28/5 

 (7)لفصل لتهيئة ال-
 قصص الطرح-

 جمل الطرح-    الطرحتمثيل -

 (7)تهيئة للفصل ال-
،  ت  رياال 5 رياالِن، ـ النقود ) لاير،

  (لاير   100)ـ النقود  د النقودـ ع   (رياالا 50،رياالت  10
 ـ ترتيب األعمال اليومية

  (6)تهيئة للفصل ال-
 مفهوم القسمة :ستكشفأ  -

 ـ عالقة القسمة بالطرح
  عالقة القسمة بالضرب :ستكشفأ-

رة
ألخ
ى ا
ماد
ج

 

2 1/6 – 5/6 

 طرح الصفر والكل-
 مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل-

 أرسم صورة أحل المسألة:-
 6، 5، 4الطرح من األعداد: -

 الوقت بالساعات الكاملة-
 مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل-
 تقدير الزمن -   الوقت بنصف الساعة -

 الوقت بربع الساعة-

ـ مهارة حل   بالضربـ عالقة القسمة 
 المناسبة ةأختار العملي: المسألة

 اختبار منتصف الفصل-  2ـ القسمة على 

3 8/6 – 12/6 

 9، 8، 7الطرح من األعداد: -
 هيا بنا نلعب *12  ، 11، 10الطرح من األعداد: -
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-الطرح الرأسي -

 أبحث عن نمط: أحل المسألة-
 *هيا بنا نلعب دقائق. 5ـ الوقت ألقرب 

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-
 الوحدةـ كسور  (8)تهيئة للفصل ال-

هيا بنا  * 10القسمة على - 5القسمة على-
 ـ القسمة مع الصفر وعلى الواحد نلعب
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-
تمثيل  :ستكشفأ- (7)تهيئة للفصل ال-

 القسمة بنموذج

4 15/6 – 19/6 

  الجمع بالعد التصاعدي- (8)تهيئة للفصل ال-
   الجمع باستعمال خط األعداد-

- اختبار منتصف الفصل-الطرح بالعد التنازلي-
 مراجعة تراكمية

 الكسور الدالة على أكثر من جزء ـ
الكسور المساوية -   أرسم صورة: ـ أحل المسألة

 مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل- للواحد
 الكسور  مقارنة -

 4و 3القسمة على -
  أعمل جدوالا : خطة حل المسألة-

 7وعلى  6القسمة على -
 اختبار منتصف الفصل- 

5 22/6 – 26/6 

 كتب جملة عدديةا :أحل المسألة-
  هيا بنا نلعب* الطرح باستعمال خط األعداد-

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل- تدريبات إضافية-

 كأجزاء من مجموعةالكسور -
 ـ استقصاء حل المسألة

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-
    المئات - (9) تهيئة للفصلال-

ـ استقصاء حل  9 وعلى 8القسمة على  -
 الخطة المناسبة  ختار: أالمسألة

  االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

ـب
ــــ
جــ
ر

 

6 29/6 – 3 /7 

  اآلحاد والعشرات -  (9)تهيئة للفصل ال-
 ثم أتحقق أخمن: المسألةأحل -

  50األعداد حتى -

 ئأنش :المسألةأحل  -   ـ اآلحاد والعشرات والمئات
* هيا بنا 1000القيمة المنزلية لألعداد حتى  - ةقائم

  مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل نلعب

الملمتر  :ستكشفأ- (8) تهيئة للفصلال-
ـ خطة  ـ وحدات الطول المترية والسنتمتر

 ـ المحيطا عكسي  أحل : حل المسألة

7 6/7 – 10/7 

 100األعداد حتى -
 تراكميةمراجعة - اختبار منتصف الفصل

 100مقارنة األعداد حتى -    التقدير -

 وكتابتها 1000قراءة األعداد حتى -
 ترتيب األعداد - األعدادـ مقارنة 

 ـ األنماط العددية

 : قياس المساحةستكشفأ-
 اختبار منتصف الفصل- قياس المساحة-

    وحدات السعة المترية-
 ـ وحدات الكتلة المترية

8 13/7 – 17/7 

 هيا بنا نلعب* 100ترتيب األعداد حتى -
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

 مقارنة األطوال وترتيبها - (10)تهيئة للفصل ال-

  االختبار التراكمي- اختبار الفصل-
 (10)تهيئة للفصل ال-

 األوجه واألحرف والرؤوس-  ت المجسما-
  المستويةـ األشكال  

 الحجم :ستكشفأ-
الزمن: قراءة  -تقدير الحجم وقياسه  -

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل-الساعة 

9 20/7 – 24/7 

 القياسيةوحدات الطول غير  -
  ثم أتحقق أخمن: المسألةأحل  - 

 مراجعة تراكمية - اختبار منتصف الفصل-
 مقارنة الكتل وترتيبها-

  أبحث عن نمط: أحل المسألة
  مراجعة تراكمية- الفصلختبار منتصف ا-
 شكال المستوية: األضالع والرؤوساأل-
  ـ تكوين األشكال مقارنة األشكال الهندسية -

  المجسمات ـ (9) تهيئة للفصلال-
 ـ األشكال المستوية

 أبسطحل مسألة : حل المسألة ـ خطة
 اختبار منتصف الفصل

10 27/7 – 2/8 

االختبار - الفصلاختبار - مقارنة السعات وترتيبها-
 (11)تهيئة للفصل ال- التراكمي

-بحث عن نمطأ :أحل المسألة-    العد بالعشرات-
 مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل -
  وحدات الطول غير القياسية ـ (11)تهيئة للفصل ال-

    أتحققثم أخمن : ـ أحل المسألة
  قياس األطوال بالسنتمترات-

: استقصاء حل المسألة- األنماط الهندسية-
 التماثل-المناسبة الخطة  أختار

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل -

ان
ـــب
ــع
شــ

 

11 5/ 8–  9/8  

 خمسات، عشرات ،: اثنيناتالعد القفزي  - لوحة المئة-
  هيا بنا نلعب* تدريبات إضافية-
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل -
 المجسمات -   (12)تهيئة للفصل ال-

 ـ استعمال مسطرة السنتمترات
  مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل-

   مقارنة المساحات وترتيبها -
 ـ استقصاء حل المسألة قياس المساحة -

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل -

 (10)تهيئة للفصل ال-
 التمثيل بالرموز :ستكشفأ-

 تفسير التمثيل بالرموز- بالرموزالتمثيل -

12 12/8 – 16/8 

 
 ينزلق ،يتراص، يتدحرج :تصنيف المجسمات-

  بحث عن نمطأ :أحل المسألة -
اختبار منتصف -األشكال المستوية والمجسمات-

 مراجعة تراكمية- الفصل

  ـ وحدات السعة غير القياسية(12)تهيئة للفصل ال-
 واللترات تالمللمتراـ  أمثلها: أحل المسألة-
  مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل-

 الكتلة غير القياسيةـ وحدات 

 أنشئ قائمة: خطة حل المسألة -
التمثيل  :ستكشفأ- اختبار منتصف الفصل-

 التمثيل باألعمدة- باألعمدة

13 19/8– 23/8 

   األشكال المستوية-
 األجزاء المتطابقة-

 النصف-

هيا بنا  *  *تدريبات إضافية ـ الجرام والكيلو جرام
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل - نلعب
   ـ جمع المئات (13)تهيئة للفصل ال-

 ـ الجمع بإعادة تجميع اآلحاد 

 ـ االحتمال  تفسير التمثيل باألعمدة-
االختبار - اختبار الفصل- هيا بنا نلعب*

 (11) تهيئة للفصلال- التراكمي
 تمثيل الكسور :ستكشفأ- 

14 26/8– 30/8 

- اختبار الفصل- تدريبات إضافية-  الثلث والربع   -
  االختبار التراكمي

 5 ،لاير واحد) :النقود-  (13)للفصل  التهيئة-
    عد النقود-   )رياالت10 ،رياالت

 ـ الجمع بإعادة تجميع العشرات
 ـ تقدير ناتج الجمعأنشئ جدوال : المسألةـ أحل 

 مراجعة تراكمية- اختبار منتصف الفصل
 ـ طرح المئات 

 لكلـ الكسور كأجزاء من ا
 ـ الكسور كأجزاء من مجموعة

 الكسور المتكافئة :ستكشفأ-
 ـ الكسور المتكافئة

ان
ض
رم

 

15 3/9 – 7/9 

- اختبار منتصف الفصل- مثلهاأ :أحل المسألة-
 استعمال النقود- المبالغ المتساوية- مراجعة تراكمية

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل

 ـ الطرح بإعادة تجميع العشرات
 ـ تقدير ناتج الطرح ـ الطرح بإعادة تجميع المئات

 االختبار التراكمي- اختبار الفصل

خطة حل  - اختبار منتصف الفصل-
مقارنة الكسور  -ة أرسم صور: المسألة
 االختبار التراكمي- اختبار الفصل- وترتيبها

 مراجعة عامة  برنامج عالجي وإثرائي 14/9 – 10/9 16

- 
بنهاية دوام  

 عيد الفطر المبـــارك جازةإ 7/10 – 14/9

وال
ش

 - 
10/10-
19/10 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

 ختصيص حصص املراجعة اجلزئية وفق ما هو مناسًبا ضمن التوزيع املرفق   : مالحظة
 


