
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

                  https://almanahj.com/sa/3math                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/3math2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري
 مكتب التعليم خبميس مشيط    

 قسم الصفوف االولية

  هـ1440/1441( للعام الدراسي  عام - بتدائياال لثالثا   ( للصف ) ثانيال( الفصل الدراسي )   الرياضيات   ) الزمنية لتدريس مقرراخلطة 
 

 هـ19/6/1441 هـ15/6/1441 األسبوع هـ12/6/1441 هـ8/6/1441 األسبوع هـ5/6/1441 هـ1/6/1441 األسبوع هـ28/5/1441 هـ24/5/1441 األسبوع
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 اختبار تشخيصي .1
 مراجعة ماسبق دراسته .2
 )التهيئة( (1: القسمة )(6)الفصل  .3

 أستكشف: مفهوم القسمة + 
 عالقة القسمة بالطرح .4
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 : عالقة القسمة بالضرب أستكشف .1
 عالقة القسمة بالضرب  .2
 )اختار العملية المناسبة( مهارة حل المسألة .3
   2القسمة على  .4
 اختبار منتصف الفصل .5
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 5القسمة على  .1
 10القسمة على  .2
 هيا بنا نلعب .3
 القسمة مع الصفر وعلى الواحد .4
 + االختبار التراكمي اختبار الفصل .5
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 )التهيئة( (2: القسمة )(7)الفصل  .1
 : تمثيل القمسة بنموذجأستكشف+ 

   4وعلى  3القسمة على . 3. 2
 خطة حل المسألة )أعمل جدوال(  . 5. 4

 هـ17/7/1441 هـ13/7/1441 األسبوع هـ10/7/1441 هـ6/7/1441 األسبوع هـ3/7/1441 هـ29/6/1441 األسبوع هـ26/6/1441 هـ22/6/1441 األسبوع
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 7وعلى  6القسمة على . 2. 1
 اختبار منتصف الفصل.      3
   9وعلى  8القسمة على . 5. 4
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 )أختار الخطة المناسبة( استقصاء حل المسألة.  1
 اختبار الفصل .  2
 االختبار التراكمي.  3
 )التهيئة( : القياس(8)الفصل .  4

 : الملمتر والسنتمترأستكشف+        
 وحدات الطول المترية .  5
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 خطة حل المسألة )أحل عكسياً(  .2 .1
 المحيط     .3
 قياس المساحة: أستكشف     .4
 قياس المساحة        .5
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 اختبار منتصف الفصل .1
 وحدات السعة المترية  .2
 وحدات قياس الكتلة المترية .3
 : الحجمأستكشف .4
  تقدير الحجم وقياسه .5

 هـ16/8/1441 هـ12/8/1441 األسبوع هـ9/8/1441 هـ5/8/1441 األسبوع هـ2/8/1441 هـ27/7/1441 األسبوع هـ24/7/1441 هـ20/7/1441 األسبوع
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 الزمن: قراءة الساعة  .1
  اختبار الفصل .2
 االختبار التراكمي .3
 )التهيئة( : األشكال الهندسية(9)الفصل  .4

 المجسمات + 
  األشكال المستوية .5
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 خطة حل المسألة )أحل مسألة أبسط(  .1
 اختبار منتصف الفصل .2
  األنماط الهندسية .3
الخطة استقصاء حل المسألة )أختار  .4

 (المناسبة
 التماثل .5
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  اختبار الفصل .1
 االختبار التراكمي .2
 : عرض البيانات وتفسيرها(10)الفصل  .3

 )التهيئة(
 التمثيل بالرموز ستكشف: أ+ 

 التمثيل بالرموز  .4
 تفسير التمثيل بالرموز .5
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 خطة حل المسألة )أنشئ قائمة(   .1
 اختبار منتصف الفصل .2
 ةالتمثيل باألعمدأستكشف:  .3
 التمثيل باألعمدة .4
  تفسير التمثيل باألعمدة .5

 هـ14/9/1441  هـ10/9/1441 األسبوع هـ7/9/1441 هـ3/9/1441 األسبوع هـ30/8/1441 هـ26/8/1441 األسبوع هـ23/8/1441 هـ19/8/1441 األسبوع
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 االحتمال. 2 .1 
 هيا بنا نلعب  .      3
 اختبار الفصل      .4
  االختبار التراكمي .      5
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 (: الكسور)التهيئة(11الفصل ) .1
   أستكشف: تمثيل الكسور+ 

 الكسور كأجزاء من الكل  .2
 الكسور كأجزاء من مجموعة .3
 الكسور المتكافئةأستكشف: . 5. 4
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 الكسور المتكافئة .1
 اختبار منتصف الفصل .2
 خطة حل المسألة )أرسم صورة(  .3
 مقارنة الكسور وترتيبها . 5. 4

16 

 اختبار الفصل  .1
 االختبار التراكمي  .2
  برامج إثرائية وعالجية .3

 
 معايير التقويم فيمع استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  ل،   هـ 14/9/1441هـ إلى 20/7/1441والفترة الرابعة من ،  هـ 17/7/1441هـ إلى 24/5/1441وتكون الفترة الثالثة من يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه ، 

 . غير المتقنات ومن بداية العام الدراسي للطالبات المعيدات علًما بأنه ينبغي البدء بتنفيذ الخدمات اإلرشادية والبرامج العالجية من نهاية الفترة األولى ل؛  هـ 1441/ 19/10هـ غى 8/10/1441الفترة 
  بمكتب التعليم بخميس مشيط  مشرفات الصفوف األوليةإعداد / 

 


