


 

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

 

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

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

 إلى 
 -  هـ14/5/1444
 م 8/12/2022

 التهيئة
 أستكشف معنى الضرب 
 الشبكات وعملية الضرب 
 الشبكات وعملية الضرب 

٢الضرب في    

٢الضرب في    

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

 إلى 
  -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

٤الضرب في    

 ٤الضرب في  
 الزائدة أو الناقصةمهارة حل املسألة: تحديد املعطيات 

 مهارة حل املسألة: تحديد املعطيات الزائدة أو الناقصة
 اختبار منتصف الفصل 

 5الضرب في  

 ( 3األسبوع ) 
 -    هـ24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى 

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

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 5الضرب في  

 10الضرب في  

 10الضرب في  

 استقصاء حل املسألة

 الضرب في الصفر وفي الواحد 

 ( 4األسبوع ) 
  -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى 

 -    هـ5/6/1444
  م 29/12/2022

 تدريبات على حقائق الضرب 

 الفصل اختبار تراكمي اختبار 

 تهيئة

 أستكشف جدول الضرب 

 ٣الضرب في  

 ٣الضرب في  

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

 إلى 
    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

   ٦الضرب في  

 هيا بنا نلعب  - ٦الضرب في  

 خطة حل املسألة: البحث عن نمط

 ٧الضرب في  

 ٧الضرب في  

 منتصف الفصل اختبار 

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



 

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

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

 إلى  
  -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 ٨الضرب في  

 ٨الضرب في  

 ٩الضرب في  

 ٩الضرب في  

 الجبر: الخاصية التجميعية 

 الجبر: الخاصية التجميعية 

 ( 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:                            

 تدريبات على حقائق الضرب 

 اختبار تراكمي –اختبار الفصل  

 التهيئة

 أستكشف مفهوم القسمة 

 ( 8األسبوع ) 
  -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى 

  م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 عالقة القسمة بالطرح

 أستكشف عالقة القسمة بالضرب 

 عالقة القسمة بالضرب 

 عالقة القسمة بالضرب 

 مهارة حل املسألة: أختار العملية املناسبة 

 مهارة حل املسألة: أختار العملية املناسبة 

 ( 9األسبوع ) 
 -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى 

   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 ٢القسمة على  

 ٢القسمة على  

 اختبار منتصف الفصل 

٥القسمة على    

 هيا بنا نلعب - ١٠القسمة على  

 القسمة مع الصفر وعلى الواحد

 ( 10األسبوع ) 
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى 

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 االختبار التراكمي  -اختبار الفصل  

 التهيئة

 أستكشف تمثيل القسمة بنموذج

 ٤وعلى   ٣القسمة على  

 ٤وعلى   ٣القسمة على  

 
ً

 خطة حل املسألة: أعمل جدوال

 ( 11األسبوع ) 
 -    هـ21/7/1444

 م 12/2/2023

 
ً

 خطة حل املسألة: أعمل جدوال

 ٧وعلى   ٦القسمة على  



 

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

 

 إلى 
  -  هـ25/7/1444

  م 16/2/2023

 ٧وعلى   ٦القسمة على  

 اختبار منتصف الفصل 

 ٩وعلى   ٨القسمة على  

 ٩وعلى   ٨القسمة على  

 ( 12األسبوع ) 
   -  هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023
األربعاء  : يوم التأسيس إجازة 

 الخميس و

 املناسبةاستقصاء حل املسألة: أختار الخطة  
 استقصاء حل املسألة: أختار الخطة املناسبة

 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

 



 

 السعودية المملكة العربية 

 ( 280)وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

 الشؤون التعليمية 

 بنات(  - إدارة اإلشراف التربوي )بنين 

 الصفوف األولية  

 

 

 

 

 

 

 يُراعى االلتزام بالتوزيع والتمشي وفقه.  ▪

 

 

 

 سبوع األ
 الحصة 

1 2 3 4 5 6 

 األول 
 اختبار تشخيصي 

  الفصل الرابع: 
  (1الضرب )

 التهيئـــة

 استكشف  
 معنى الضرب 

 الشبكات وعملية الضرب 
الضرب في  

 هـ 1444/ 5/ 10-14 2

 الثاني 
 4الضرب في 

 : مهارة حل المسألة
 تحديد المعطيات الزائدة او الناقصة 

 اختبار 
 منتصف الفصل 

 5الضرب في 
 هـ 1444/ 5/ 17-21

 أيام(  4)  الثالث 
 استقصاء حل المسألة  10الضرب في  األحد إجازة مطولة 

الضرب في الصفر  
 والواحد 

تدريبات على  
حقائق  
 الضرب 

 هـ 1444/ 5/ 25-28
 األحد إجازة مطولة 

 الرابع 
 االختبار التراكمي  اختبار الفصل 

 : الفصل الخامس 
  (2الضرب )
 التهيئة 

استكشف جدول  
 الضرب 

 3الضرب في 
 هـ 1444/ 6/ 5- 1

 الخامس 
 هيا بنا نلعب  6الضرب في 

حل   خطة
 : ةالمسأل

 البحث عن النمط 
 7الضرب في 

 اختبار 
منتصف  
 هـ 12/6/1444- 8 الفصل 

 السادس 
 الجبر: الخاصية التجميعية  9الضرب في  8في الضرب 

تدريبات على  
حقائق  
 هـ 1444/ 6/ 19-15 الضرب 

 أيام(  3)  بعالسا

 اختبار الفصل  إجازة مطولة  األحد واالثنين
االختبار  
 التراكمي 

 : الفصل السادس
 ( 1)  القسمة 

 التهيئة 

استكشف  
مفهوم  
 القسمة 

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

 ثامن ال
 عالقة القسمة بالطرح 

استكشف عالقة  
 القسمة بالضرب 

عالقة القسمة  
 بالضرب 

مهارة حل المسألة:  
اختار العملية  

 المناسبة 

القسمة على  
 هـ 1444/ 7/ 4- 6/  29 2

 تاسع ال
 اختبار 

 منتصف الفصل 
 5القسمة على  

 10القسمة على
 يا بنا نلعب ه

مع  القسمة 
وعلى  الصفر  

 الواحد 
 اختبار الفصل 

االختبار  
 هـ 11/7/1444- 7 التراكمي 

 : الفصل السابع عاشر ال
 ( 2)  القسمة 

 التهيئة 

استكشف تمثيل  
 القسمة بنموذج 

  3القسمة على  
 4وعلى  

 جدوالً أعمل خطة حل المسألة:  
القسمة على  

 هـ 1444/ 7/ 18-14 7وعلى    6

 عشر   الحادي
 اختبار 

 منتصف الفصل 
 9 وعلى   8القسمة على  

استقصاء حل  
اختيار   المسألة: 

 الطريقة المناسبة 
 اختبار الفصل 

االختبار  
 هـ 1444/ 7/ 25-21 التراكمي 

 أيام(  3)  الثاني عشر

 هـ 1/8/1444-28/7 يوم التأسيس إجازة  مراجعـــــة عامــــــــــــــــــــــــــــــــة
 يوم التأسيس إجازة 

 الثالث عشر 
 اختبار الفصل الدراسي الثاني 

 هـ 10/8/1444- 6

 هـ 1444لعام  الثاني ( الفصل الدراسي تحفيظ -  االبتدائي )عام  لثالثا للصف الرياضياتالخطة الزمنية لتدريس مادة 


