


 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا

 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 5 

 األول 

 اختبار تشخيصي 

 : األول  فصلال
القيمة المنزلية  )

  100حتى 
 ( واألنماط
 التهيئة 

 اآلحاد والعشرات 
القيمة المنزلية  
لألعداد حتى  

100 
 هـ 1443/ 1/ 21-25

  أحل المسألة: الثاني 
استعمل االستدالل  

 المنطقي 
 ات تقدير الكمي كتابتها قراءة األعداد و

اختبار منتصف  
 الفصل 

 هـ 2/2/1443-28/1 مراجعة تراكمية 

 الثالث 
 ألعداد اترتيب 

مقارنة األعداد  
 هيا بنا نلعب 

 األنماط 
األنماط على  
 لوحة المئة 

  اختبار الفصل
 هـ 1443/ 2/ 9-5 االختبار التراكمي 

 أيام(  3الرابع ) 
 األربعاء والخميس 
 إجازة اليوم الوطني 

 : لثانيا  الفصل
 ( طرائق الجمع )

 التهيئة 
 خصائص الجمع 

 
الجمع بالعد  

 ديالتصاع 

أحل المسألة  
 أمثلها 

 إجازة اليوم الوطني 

 هـ 1443/ 2/ 12-14

 الخامس 
 جمع العدد ونفسه 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 

 ، 1ضافاً إليه جمع العدد ونفسه م
 1أو مطروحاً منه 

الجمع بتكوين  
 ـ ه1443/ 2/ 23-19 العشرة 

 السادس 

 جمع ثالثة أعداد 

استقصاء حل  
 المسألة 

أختار خطة  
 مناسبة 

  اختبار الفصل
 االختبار التراكمي 

 : ثالثال  لالفص 
 ( الطرحطرائق  )

 التهيئة 
الطرح بالعد  

 التنازلي 

 هـ 26/2-1/3/1443

 السابع 
طرح الصفر  
 وطرح الكل 

الطرح باستعمال  
عدد  حقائق جمع ال

 ونفسه 

ل المسألة  حأ
 أتحقق أخمن و

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 

العالقة بين الجمع  
 هـ 1443/ 3/ 8-4 والطرح 

 أيام(  3الثامن )
 األعداد المفقودة  إجازة مطولة  األحد واالثنين إجازة مطولة 

الحقائق  
 بطة المترا

 اختبار الفصل 
 االختبار التراكمي 

 هـ 1443/ 3/ 13-15

 : الرابع فصللا التاسع 
انات  لبيتمثيل ا )

 ( تها وقراء
 التهيئة 

 التمثيل بالصور  جدول اإلشارات 
قراءة البيانات  
 الممثلة بالصور 

أحل المسألة  
 هـ 1443/ 3/ 22-18 أنشئ جدوالً 

 أيام(  4العاشر )
 إجازة مطولة الخميس 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمية 
 مدة التمثيل باألع

  لبيانات قراءة ا
 الممثلة باألعمدة 

 إضافية  تدريبات 
 ا نلعب بن  هيا

 جازة مطولة إ

 هـ 1443/ 3/ 25-28

 الحادي عشر 
 تحيل الحدث األكيد والحدث المس

 ،  أكثر إمكانية
 أقل إمكانية 

 االختبار التراكمي  اختبار الفصل 
 هـ 1443/ 4/ 2-6

 الثاني عشر 

 ية برامج إثرائية وخطط عالج
 هـ 9-13/4/1443

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 4/ 16-20

 هـ 1443لعام  األول ( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) االبتدائي الثاني  فللص الرياضياتس مادة الخطة الزمنية لتدري 


