
 

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 األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................

 
 
 

 

 

 

                                                                                 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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



 

 

 (  هـ1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    ئي  األول االبتدا (    للصف  )  الرياضيات     توزيع منهج مادة    )       
 

 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 
  التهيئة واالستعداد

 2 
 واحدة   خاصية وفق )تهيئة( التصنيف

 المسألة )أمثلها( أحل -
 3 خاصية من أكثر وفق التصنيف-

 يساوي  -
  أقل من , أكثر من -
 4 هيا بنا نلعب -

  3َو  2َو  1ا ألعداد  )التهيئة( -
 وكتابتها   3َو  2َو  1 األعداد قراءة-
   5َو  4 العددان -

 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 
 وكتابتهما  5َو  4 العددين قراءة  -

 أحل المسألة )أرسم صورة(  -
 6 وكتابته   صفر العدد قراءة -

 )التهيئة( ,فوق  ، تحت   -
 أعلى ، أوسط ، أسفل -
 7 قبل و بعد    -

 تحديد األنماط  -
 إنشاء األنماط  -
 8 المسالة ( أبحث عن نمط ) أحل  -

   8َو  7 وَ  6 األعداد -
 وكتابتها    8َو  7 وَ  6 األعداد قراءة-
 10 وَ  9 العددان -

 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 
 وكتابتهما 10 وَ  9 العددين قراءة -
 )حل المسالة(    صورة أرسم-
  10 حتى األعداد ترتيب -10  10حتى  األعداد مقارنة -

 الترتيبي     العد  - 
   12 و 11 العددان-11 هيا بنا نلعب -

   15وَ  14 وَ  13 األعداد -
 نمط )حل المسالة(  عن أبحث -12  17 و 16 العددان-

   20  وَ  19 وَ  18 األعداد-
   20حتى  األعداد مقارنة  -

 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
  20حتى األعداد ترتيب -
    الجمع قصص -
 الجمع تمثيل-
 الجمع جمل  -  
 الصفر  جمع -  

14
 الة(أمثلها )حل المس -
  6و 5 و 4األعداد   تكوين - 

  9و 8 و 7  األعداد تكوين
 12و 11 و 10 األعداد تكوين -

 الجمع الرأسي -15
 هيا بنا نلعب  -

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 16 اختبار الفصل, اختبار تراكمي
 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 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 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

 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 17
 المتقنات  لمعايير التقويم 

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

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

 

 قائدة المدرسة :
 

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

 



 

 المقارنة والتصنيف الفصلعنوان 
      التاريخ  الصف المادة الفصلرقم 

      الحصة  األول االبتدائي ياضياتر  األولى
      الفصل   التعرف على كيفية المقارنة والتصنيف الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O افاالستكش O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة مة (أهداف الوحدة ) دليل المعل    

 
 

 تتعرف على معىن التصنيفأن 
 
أن تصنف الطالبة األشياء وفق  

 خاصية واحدة
 
 

أن متثل الطالبة املسألة لتصنيف 
جمموعة من األشياء وفق خاصية 

 واحدة
 
 

 المقارنة والتصنيف
 الدرس األول : التصنيف وفق خاصية واحدة

 
 أحل املسألة:  الثاينالدرس 

 

 
 
 
 

 على معنى التصنيف يتعرف س
 
 

األشنننننننيا  وفننننننن   يصننننننننف  س
 خاصية واحدة

 
 
 
 

 
المسنننننتلة لتصننننننيف  يمثلننننن س

مجموعننة مننش األشننيا  وفنن  
 خاصية واحدة

 
 
 

 
 
 الخواص المشتركة يحدد س



 اخلواص املشرتكةالطالبة أن حتدد 
 

أن تصنف الطالبة األشياء وفق 
 أكثر من خاصية

 
 

البة التقابل أن تستعمل الط
لتحديد اجملموعات اليت فيها 

 العدد نفسه من األشياء
 
 
 

أن تستعمل الطالبة التقابل 
لتحديد اجملموعة اليت فيها عدد 

من األشياء أق أو أكثر من 
 األخرى 

  

 التصنيف وفق أكثر من خاصية:  الثالثالدرس 
 

 
 يساوي:  الرابعالدرس 

 
 أكثر من وأقل من:  اخلامسالدرس 

 

 
 
 
 

 األشنننيا  وفننن   كثنننر يصننننف س
 مش خاصية

 
 
 
 

التقابنننننل لت ديننننند  يسنننننتعملا س
المجموعات التي فيهنا العندد 

 نفسه مش األشيا 
 
 
 
 
 
 
 

التقابنننننل لت ديننننند  يسنننننتعملا س
المجموعننة التنني فيهننا عنندد 
منش األشننيا   و  و  كثننر مننش 

 األخرى 
 

 

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
 
 
 
 
 
 
 


