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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ............. 
 مدرسة ....................................... 

 

 (االول ابتدائي  ) ( للصف رياضيات ) توزيع منهج مادة الثالثالفصل الدراسي 

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

أحل المسألة :   - والعشراتاآلحاد  - التهيئة:   ٩الفصل 
 ١٠٠ األعداد حتى  - ٥٠األعداد حتى  - أخمن ثم اتحقق 

بداية الدراسية الفصل  
 ث للثاالدراسي ا 

 يوم االحد 
 هـ  20/8/1444

 _________ 
 

عيد الفطر  إجازة 
   المبارك

و   االحد و االثنينيوم 
 الثالثاء 

 هـ  3-4-5/10/1444
 _________ 

 
إجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 يوم االحد و االثنين

 هـ  8-9/11/1444
  _________ 

 
بداية إجازة الفصل  
 الدراسي األول   
 يوم نهاية الخميس 

 هـ  4/12/1444

 االحد  2
 هـ 27/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 1/9/1444

مقارنة   - التقدير - مراجعة تراكمية  - اختبار منتصف الفصل 
 ١٠٠ترتيب األعداد حتى  - ١٠٠األعداد حتى 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

الفصل   - االختبار التراكمي -اختبار الفصل  + هيا بنا نلعب
وحدات الطول   -مقارنة األطوال وترتيبها  - التهيئة :  ١٠

 غير القياسية

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

  - اختبار منتصف الفصل - أخمن ثم اتحققأحل المسألة : 
مقارنة السعات   - مقارنة الكتل وترتيبها - مراجعة تراكمية

 وترتيبها 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

  - التهيئة  : ١١الفصل   - االختبار التراكمي -اختبار الفصل 
 أبحث عن نمط أحل المسألة :  - العد بالعشرات

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 مراجعة تراكمية  - اختبار منتصف الفصل 

 إجازة عيد الفطر المبارك 

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

هيا   - العد القفزي : اثنينات خمسات عشرات  - لوحة المئة
  ١٢الفصل  - االختبار التراكمي -اختبار الفصل +  بنا نلعب

 التهيئة: 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

تصنيف المجسمات : يتدحرج ، يتراص ،   - المجسمات
األشكال المستوية   -أبحث عن نمط أحل المسألة :  -ينزلق 

 اختبار منتصف الفصل  - والمجسمات

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

  - المتطابقة األجزاء  - األشكال المستوية - مراجعة تراكمية
 الثلث والربع -النصف 

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

   - االختبار التراكمي -اختبار الفصل +  تدريبات إضافية
،   ٥ االنيالنقود : لاير واحد ، ر - التهيئة:  ١٣الفصل 
،   ٥ االنيالنقود : لاير واحد ، رتابع  - االتير ١٠رياالت ، 

 االت ير ١٠رياالت ، 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

 اختبار منتصف الفصل  - أمثلهاأحل المسألة :  - النقود عد

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

  - استعمال النقود - المبالغ المتساوية - مراجعة تراكمية
 االختبار التراكمي  -اختبار الفصل 

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 االختبارات نهاية هـ 4/12/1444

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


