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 سیر بمنطقة علتعلیم  اإلدارة العامة ل

 الشؤون التعلیمیة 
 بنات)  -نین وي (ب ف التربإدارة اإلشرا

 الصفوف األولیة  
 

 

 

 

 

 

  .یُراعى االلتزام بالتوزیع والتمشي وفقھ 

 

 الحصة  االسبوع 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 األول 

 اختبار تشخیصي 

 : األول  فصلال
القیمة المنزلیة  (

  ١٠٠حتى 
 ) واألنماط
 التھیئة 

 اآلحاد والعشرات 
القیمة المنزلیة  
لألعداد حتى  

 ھـ ١٤٤٣/ ١/ ٢٥-٢١ ١٠٠

  أحل المسألة: الثاني 
استعمل االستدالل  

 المنطقي 
 ات تقدیر الكمی كتابتھا قراءة األعداد و

اختبار منتصف  
 الفصل 

 ھـ ٢/٢/١٤٤٣-٢٨/١ مراجعة تراكمیة 
 الثالث 

مقارنة األعداد   ألعداد اترتیب 
األنماط على   األنماط  ھیا بنا نلعب 

 لوحة المئة 
  اختبار الفصل

 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ٩-٥ االختبار التراكمي 
 أیام)  ٣الرابع ( 

 األربعاء والخمیس 
 إجازة الیوم الوطني 

 : لثانيا  الفصل
 ) طرائق الجمع (

 التھیئة 
 خصائص الجمع 

 
الجمع بالعد  

 ديالتصاع 
أحل المسألة  

 إجازة الیوم الوطني  أمثلھا 
 ھـ ١٤٤٣/ ٢/ ١٤-١٢

 الخامس 
 جمع العدد ونفسھ 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمیة 
 ، ١ضافاً إلیھ جمع العدد ونفسھ م

 ١أو مطروحاً منھ 
الجمع بتكوین  

 ـ ھ١٤٤٣/ ٢/ ٢٣-١٩ العشرة 
 السادس 

 جمع ثالثة أعداد 
استقصاء حل  

 المسألة 
أختار خطة  

 مناسبة 

  اختبار الفصل
 االختبار التراكمي 

 : ثالثال  لالفص 
 ) الطرحطرائق  (

 التھیئة 
الطرح بالعد  

 التنازلي 
 ھـ ١/٣/١٤٤٣-٢٦/٢

طرح الصفر   السابع 
 وطرح الكل 

الطرح باستعمال  
عدد  حقائق جمع ال

 ونفسھ 
ل المسألة  حأ

 أتحقق أخمن و
اختبار منتصف  

 الفصل 
 مراجعة تراكمیة 

العالقة بین الجمع  
 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٨-٤ والطرح 

 أیام)  ٣الثامن (
الحقائق   األعداد المفقودة  إجازة مطولة  األحد واالثنین إجازة مطولة 

 بطة المترا
 اختبار الفصل 

 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ١٥-١٣ االختبار التراكمي 
 : الرابع فصللا التاسع 

انات  لبیتمثیل ا (
 ) تھا وقراء

 التھیئة 
قراءة البیانات   التمثیل بالصور  جدول اإلشارات 

 الممثلة بالصور 
أحل المسألة  
 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٢-١٨ أنشئ جدوالً 

 أیام)  ٤العاشر (
 إجازة مطولة الخمیس 

اختبار منتصف  
 الفصل 

 مراجعة تراكمیة 
  لبیانات قراءة ا مدة التمثیل باألع

 الممثلة باألعمدة 
 إضافیة  تدریبات 

 جازة مطولة إ ا نلعب بن  ھیا
 ھـ ١٤٤٣/ ٣/ ٢٨-٢٥

 ،  أكثر إمكانیة تحیل الحدث األكید والحدث المس الحادي عشر 
 ھـ ١٤٤٣/ ٤/ ٦-٢ االختبار التراكمي  اختبار الفصل  أقل إمكانیة 

 الثاني عشر 

 ھـ ١٣/٤/١٤٤٣-٩ یة برامج إثرائیة وخطط عالج
 الثالث عشر 

 ھـ ١٤٤٣/ ٤/ ٢٠-١٦

 ھـ ١٤٤٣لعام  األول ) الفصل الدراسي تحفیظ -  عام( االبتدائي الثاني  فللص الریاضیاتس مادة الخطة الزمنیة لتدری 


