
 

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  عامللتحفيظ القرآن(  - )الصفوف العليااالبتدائية  المرحلة لصفوف الثاني الدراسي الفصل مقرر توزيع

 السادس الصف الخامس الصف الرابع الصف الزمنية الفترة 

124/5– 28/5 

 (7)التهيئة للفصل -
   تمثيل القسمة بنموذج :استكشاف-

 القسمة مع با ق-
 10،100،1000قسمة مضاعفات -

 (7)التهيئة للفصل 
 استقصاء حل المسألة -

 التمثيل باألعمدة-
 االحتمال-

 (6)التهيئة للفصل -
 تقريب الكسور :استكشاف-
 تقريب الكسور واألعداد الكسرية-
 تمثيل المسألة: خطة حل المسألة -

21/6 – 5/6 

 التخمين والتحقق :خطة حل المسألة-
 اختبار منتصف الفصل-تقدير ناتج القسمة -

 (الناتج من رقمين)القسمة -

االحتمال  :استكشاف- اختبار منتصف الفصل -
 :خطة حل المسألة– االحتمال والكسور - والكسور

 اختبار الفصل االختبار التراكمي- نشاء قائمةإ

 الكسور المتشابهة وطرحهاجمع -
 الكسور غير المتشابهة: استكشاف -
 جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها -

3 8/6 – 12/6 

  استقصاء حل المسألة- (الناتج من رقمين)القسمة -
  االختبار التراكمي-اختبار الفصل -

 (8)التهيئة للفصل -
 البحث عن النمط: خطة حل المسألة-

 (8)التهيئة للفصل  -
 القواسم المشتركة-القواسم والمضاعفات -
 األعداد األولية واألعداد غير األولية: استكشاف-

 األعداد األولية واألعداد غير األولية-

  جمع الكسور غير المتشابهة وطرحها -
 وطرحهاجمع األعداد الكسرية -

 اختبار منتصف الفصل-
 ضرب الكسور :استكشاف-

415/6 – 19/6 

  اختبار منتصف الفصل-وايا الز  -
 المستوى اإلحداثي- ث المثل  -
 اختبار الفصل االختبار التراكمي-

 

 األعداد األولية واألعداد غير األولية-
 اختبار منتصف الفصل-

 تبسيط الكسور-
 البحث عن نمط: خطة حل المسألة-

 ضرب الكسور-
 ضرب األعداد الكسرية-
 قسمة الكسور  :استكشاف-

5 22/6 – 26/6 

وحدات الطول  :استكشاف– (9)التهيئة للفصل -
  المترية

 قياس المساحة -   المحيطقياس -
 اختبار منتصف الفصل- 

  تقدير الكتلة وقياسها :استكشاف-

 المضاعفات المشتركة -
  مقارنة الكسور االعتيادية -

 (9)التهيئة للفصل -اختبار الفصل االختبار التراكمي -
 جمع الكسور المتشابهة :استكشاف-

 جمع الكسور المتشابهة-

 قسمة الكسور-
 قسمة األعداد الكسرية-

6 29/6 – 3 /7 
 وحدات الكتلة في النظام المتري- -
 التبرير المنطقية: خطة حل المسأل-

 طرح الكسور المتشابهة :استكشاف-
 طرح الكسور المتشابهة-

 المتشابهة رجمع الكسور غي :استكشاف-
 المتشابهة غير الكسور جمع -

 (6)اختبار الفصل االختبار التراكمي-
 والمعدلالنسبة  - (7)التهيئة للفصل 
 التناسب-

76/7 – 10/7 

 
 الزمن المنقضي-   تقدير الحجم وقياسه-

 االختبار التراكمي  -اختبار الفصل -

اختبار منتصف - المتشابهة غير الكسور جمع-
 طرح الكسور غير: استكشاف- الفصل

 طرح الكسور غير المتشابهة- المتشابهة

 اختبار منتصف الفصل-
 حل التناسبالجبر: -

 البحث عن نمط: خطة حل المسألة-

813/7 – 17/7 

 رسم صورة: المسألةخطة حل -(10)التهيئة للفصل -
 تمثيل الكسور على خط األعداد-
 الكسور المتكافئة :ستكشافا-  

 تحديد معقولية اإلجابة: مهارة حل المسألة -
 التراكمي اختبار الفصل االختبار -

 المسطرة المترية :استكشاف- (10)التهيئة للفصل -
 وحدات الطول-

 (7)االختبار التراكمياختبار الفصل 
 (8)التهيئة للفصل -

تمثيل معمل الرياضيات: : استكشاف-
 المئويةالنسبة 

 النسب المئوية والكسور االعتيادية-

9 20/7 – 24/7 

 الكسور المتكافئة-
 اختبار منتصف الفصل-

  ةاألعداد الكسري  - وترتيبهامقارنة الكسور 

 تحديد معقولية اإلجابة: مهارة حل المسألة-
 وحدات الكتلة-

 اختبار منتصف الفصل- وحدات السعة-

 النسب المئوية والكسور العشرية-
 اختبار منتصف الفصل- االحتمال-

10 27/7 – 2/8 

 االختبار التراكمي -اختبار الفصل - ةاألعداد الكسري  -
الكسور االعتيادية  :استكشاف- (11)التهيئة للفصل -

 األجزاء من مئة-  األعشار-  ةوالكسور العشري  

اختبار الفصل -استقصاء حل المسألة - وحدات الزمن-
 (11)التهيئة للفصل -االختبار التراكمي 

 االستدالل المنطقي: خطة حل المسألة-

 (8)التراكمي الفصل االختباراختبار -
 (9)التهيئة للفصل -

 قياس وتقدير الزوايا ورسمها-
 العالقات بين الزوايا-

115/ 8–  9/8  

 ةة والكسور العشري  األعداد الكسري  -
 إنشاء نموذج: خطة حل المسألة-

  اختبار منتصف الفصل-
 األعداد ة على خط  تمثيل الكسور العشري  -

 ألزواج المرتبةاالهندسة: -
 اختبار منتصف الفصل-

 الدوالتمثيل  الجبر والهندسة:-
 االنسحاب في المستوى اإلحداثي-
 اإلحداثياالنعكاس في المستوى -

 المثلثزوايا  : معمل الهندسة:استكشاف-
 المثلثات-

 األشكال الرباعية-اختبار منتصف الفصل-

12 12/8 – 16/8 

 ة وترتيبهامقارنة الكسور العشري  
 ةة والكسور العشري  تكافؤ الكسور االعتيادي  -
ة واألعداد ة والكسور االعتيادي  الكسور العشري  - 

 االختبار التراكمي-اختبار الفصل -ة الكسري  

اختبار الفصل -الدوران في المستوى اإلحداثي -
 (12)التهيئة للفصل - االختبار التراكمي

 محيط المستطيل: استكشاف–

 الرسم :خطة حل المسألة-
 (9) التراكمياختبار الفصل االختبار -

 (10)التهيئة للفصل -
  مساحة متوازي األضالع-

1319/8– 23/8 

 ةتقريب الكسور العشري  - (12)التهيئة للفصل -
 طرحهاو جمع الكسور العشري ةتقدير نواتج - 

 االحل عكسي  : خطة حل المسألة-

 لمساحةا-     محيط مضلع-
 مساحة المستطيل والمربع-  

 اختبار منتصف الفصل-

 اختبار منتصف الفصل-
 إنشاء نموذج: حل المسألة خطة-

 الرباعيحجم المنشور -

1426/8– 30/8 

  االحل عكسي  : خطة حل المسألة-
جمع الكسور  :استكشاف- اختبار منتصف الفصل-

 ة جمع الكسور العشري  -ة العشري  

 األشكال الثالثية األبعاد 
 نموذج إنشاء: خطة حل المسألة-

استعمال  : معمل الهندسة:استكشاف-
 مخطط لبناء مكعب

 المنشور الرباعيمساحة سطح -

153/9 – 7/9 

 ة طرح الكسور العشري   :استكشاف-
 ةطرح الكسور العشري  -

 عامة مراجعة - االختبار التراكمي- اختبار الفصل-

 حجم المنشور- حجم المنشور: استكشاف-
 عامة مراجعة -  االختبار التراكمي- اختبار الفصل -

  (10)التراكمياالختبار - اختبار الفصل-
 عامة مراجعة–

 مراجعة عامة 14/9 – 10/9 16
- 

بنهاية دوام  
 عيد الفطر المبـــارك جازةإ 7/10 – 14/9

- 
10/10-
19/10 

 اختبارات الفصل الدراسي الثاني

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


