


 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  يملتعلوزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  اإلدارة العامة ل

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  -نين وي )ب ف التربإدارة اإلشرا

 ية  الصفوف األول

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 األول 

 ختبار تشخيصي ا

   :الخامس الفصل 
  مع األعداد ج)

من   المكونة 
   ( نرقمي

 التهيئة 

 جمع العشرات 
بالعد  الجمع 

    التصاعدي
 أحل المسألة  
 أحل عكسيًا 

من   جمع عدد 
إلى عدد    رقمين

احد أو  من رقم و 
   رقمين

 هـ 1444/ 5/ 10-14

 الثاني 
 التجميع   ةالجمع بإعاد 

 اختبار 
 منتصف الفصل  

 ية تراكم مراجعة
جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم  

 هـ 1444/ 5/ 21-17 بإعادة التجميع واحد 

 أيام(  4)  الثالث 
 األحد 

 إجازة مطولة 
جمع عددين مكونين من رقمين بإعادة  

 التجميع 
 تقدير ناتج الجمع  

كل منها مكون من  د جمع ثالثة أعدا
 هـ 1444/ 5/ 28-25 رقمين  

 إجازة مطولة األحد 

استقصاء حل   الرابع 
أختار  المسألة 

 خطة مناسبة 
 تراكمي االختبار ال الفصل  اختبار 

 : دسالساصل الف
األعداد  طرح  )

 من رقمين(  ة المكون
 التهيئة 

 طرح العشرات 
الطرح بالعد  

 هـ 1444/ 6/ 5-1 التنازلي 

الطرح بدون   الخامس 
 إعادة التجميع 

 التجميع  ة الطرح بإعاد
 حل المسألة أ

 أكتب جملة عددية 
 اختبار 

 منتصف الفصل 
 مراجعة تراكمية 

 هـ 8-12/6/1444

طرح عدد من رقم   سادس ال
  واحد من عدد 

 مكون من رقمين 

طرح عددين كل  
كون من  منهما م

 رقمين 

التحقق من صحة  
 ناتج الطرح 

 اختبار الفصل  تقدير ناتج الطرح 
ر  االختبا 

 ـ ه1444/ 6/ 19-15 التراكمي 

 أيام(  3)  بعالسا

 إجازة مطولة  األحد واالثنين
 : السابعصل الف

 ( والزمن النقود  )
 يئة ته ال

 ، رياالن ، )لايرالنقود 
 ، رياالت10رياالت، 5

 ريااًل( 50
 د النقو عد 

  النقود 
 ( لاير100)

 هـ 1444/ 6/ 24-26
 األحد واالثنين 
 إجازة مطولة 

 ترتيب  ن ثام ال
 األعمال اليومية 

 الوقت 
 الكاملة ت ابالساع 

 ر اختبا
 منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية 
 الوقت 

   الساعة بنصف 
 ن تقدير الزم

 هـ 1444/ 7/ 6-4  /29

 تاسع ال
 الساعة وقت بربع  ال

 ألة أحل المس 
 أبحث عن نمط 

 دقائق  5رب  ألقالوقت  
 عب بنا نلهيا 

 اختبار الفصل 
ر  االختبا 

 هـ 11/7/1444-7 التراكمي 

 : الثامنفصل ال ر عاش ال
 كسور( )ال

 التهيئة 
 كسور الوحدة 

الكسور الدالة على  
 زء  أكثر من ج

 أحل المسألة  
 أرسم صورة 

 الكسور  
 المساوية للواحد 

 اختبار  
 صف الفصل منت

 هـ 1444/ 7/ 18-14 مراجعة تراكمية 

 عشر   الحادي
 ور مقارنة الكس

اء من  ور كأجزالكس
 مجموعة 

 اختبار الفصل  ألة ستقصاء حل المس ا
ختبار  اال

 هـ 1444/ 7/ 25-21 التراكمي 

 أيام(  3)  ثاني عشرلا

 هـ 1/8/1444-28/7 يوم التأسيس جازة إ مراجعة عامة 
 يوم التأسيس جازة إ

 الثالث عشر 
 ية جبرامج إثرائية وخطط عال

 هـ 6-10/8/1444

 هـ 1444لعام  ثاني ال( الفصل الدراسي تحفيظ -  عام) االبتدائي الثاني  فللص الرياضيات س مادةلتدري الخطة الزمنية 



 

 
 هـ 1444 / 4 / 15 التاريخ:                                                    التوقيع:                        أحمد بن محمد عامرياالسم:    

 

: الصف ابتدائي المرحلة:  األسبوع في  عدد الحصص رياضيات  المادة:  ثاني   6 
 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع ) 
 -  هـ10/5/1444
 م 4/12/2022

 إلى 
 -  هـ14/5/1444
 م 8/12/2022

 الفصل الخامس  التهيئة
 جمع العشرات 

 الجمع بالعد التصاعدي
ا   أحل املسألة أحل عكسيًّ
ا   أحل املسألة أحل عكسيًّ

 رقم واحد أو رقمين  جمع عدد من رقمين إلى عدد من

 ( 2األسبوع ) 
   -هـ 17/5/1444
 م 11/12/2022

 إلى 
  -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 رقم واحد أو رقمين  رقمين إلى عدد منجمع عدد من  
 الجمع بإعادة التجميع
 الجمع بإعادة التجميع

 اختبار منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية
 جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد بإعادة التجميع

 ( 3األسبوع ) 
 -    هـ24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى 

  -  هـ28/5/1444
 م 22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 جمع عدد من رقمين إلى عدد من رقم واحد بإعادة التجميع

 ين مكونين من رقمين بإعادة التجميع  جمع عدد

 تقدير ناتج الجمع

 جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين 

 أختار خطة مناسبة  استقصاء حل املسألة 

 ( 4األسبوع ) 
  -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى 

 -    هـ5/6/1444
  م 29/12/2022

 أختار خطة مناسبة  استقصاء حل املسألة 

 اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي 

 الفصل السادس  التهيئة

 طرح العشرات 

 الطرح بالعد التنازلي

 ( 5األسبوع ) 
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى 
    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 الطرح بدون إعادة التجميع

 الطرح بإعادة التجميع

 الطرح بإعادة التجميع

 أحل املسألة أكتب جملة عددية

 أحل املسألة أكتب جملة عددية

 اختبار منتصف الفصل 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 
 هـ 1444 / 4 / 15 التاريخ:                                                    التوقيع:                        أحمد بن محمد عامرياالسم:    

 ( 6األسبوع ) 
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى  
  -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 مراجعة تراكمية

 من رقم واحد من عدد مكون من رقمين   مكون  طرح عدد

 طرح عددين كل منهما مكون من رقمين 

 التحقق من صحة ناتج الطرح

 تقدير ناتج الطرح

 اختبار الفصل 

 ( 7األسبوع ) 
 -    هـ22/6/1444

 م 15/1/2023
 إلى 

  -  هـ26/6/1444
 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 االختبار التراكمي 

 الفصل السابع  التهيئة

  50رياالت، 10رياالت، 5  ريال، رياالن،)النقود 
ا
 (رياال

 عد النقود 

 ( 8األسبوع ) 
  -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى 

  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 ريال(   100النقود ) 

 ترتيب األعمال اليومية

 الوقت بالساعات الكاملة 

 اختبار منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية

 الوقت بنصف الساعة

 ( 9األسبوع ) 
 -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى 

   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 تقدير الزمن 

 الوقت بربع الساعة

 أحل املسألة أبحث عن نمط 

 أحل املسألة أبحث عن نمط  

 دقائق 5الوقت ألقرب 

 هيا بنا نلعب  

 ( 10األسبوع ) 
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى 

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 اختبار الفصل 

 االختبار التراكمي 

 الفصل الثامن  التهيئة

 كسور الوحدة 

 الكسور الدالة على أكثر من جزء

 أحل املسألة أرسم صورة 

 ( 11األسبوع ) 
 -    هـ21/7/1444

 م 12/2/2023

 أحل املسألة أرسم صورة  

 الكسور املساوية للواحد 



 

 
 هـ 1444 / 4 / 15 التاريخ:                                                    التوقيع:                        أحمد بن محمد عامرياالسم:    

 

 إلى 
  -  هـ25/7/1444

  م 16/2/2023

 اختبار منتصف الفصل 

 مراجعة تراكمية

 مقارنة الكسور 

 الكسور كأجزاء من مجموعة 

 ( 12األسبوع ) 
   -  هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023
األربعاء  : يوم التأسيس إجازة 

 الخميس و

 استقصاء حل املسألة
 استقصاء حل املسألة

 اختبار الفصل 
 االختبار التراكمي 

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            
 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            

 ( 13األسبوع ) 
 االختبارات 

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى 

 -    هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 


