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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 (ابتدائي  رابعال ) للصف(  رياضيات ) توزيع منهج مادة ثالثالفصل الدراسي ال

 األسبوع 
 التاريخ 

 مالحظات الدروس 
 إلى  من

 االحد  1
 هـ 20/8/1444 

   يسمالخ
 هـ 24/8/1444

 -وحدات الطول المترية  : ستكشفا -التهيئة :   ٩الفصل 
  + قياس المساحة -قياس المحيط  -وحدات الطول المترية 

 هيا بنا نلعب

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

  - اختبار منتصف الفصل -وحدات السعة في النظام المتري 
وحدات الكتلة في النظام   -تقدير الكتلة وقياسها  : ستكشفا

 التبرير المنطقي  خطة حل المسألة :  -المتري 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

  -اختبار الفصل  -الزمن المنقضي  -تقدير الحجم وقياسه 
 التهيئة :  ١٠الفصل  - سكفاختبر ن + االختبار التراكمي

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

  -رسم صورة خطة حل المسألة :  -الكسور االعتيادية 
الكسور   : ستكشفا -تمثيل الكسور على خط األعداد 

 اختبار منتصف الفصل  - الكسور المتكافئة -المتكافئة 

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

جمع الكسور   : ستكشفا - مقارنة الكسور وترتيبها
طرح   : ستكشفا  - جمع الكسور المتشابهة -المتشابهة 

 طرح الكسور المتشابهة   -الكسور المتشابهة 

 االحد  ٦
 هـ 3/10/1444 

   يسمالخ
 هـ 7/10/1444

 مراجعة  
 إجازة عيد الفطر المبارك

 االحد  7
 هـ 10/10/1444

   يسمالخ
 هـ 14/10/1444

  -اختبار الفصل  -استقصاء حل المسألة  - األعداد الكسرية
  -التهيئة :  ١١الفصل  - سكفاختبر ن + التراكمياالختبار 

 الكسور االعتيادية والكسور العشرية : ستكشفا

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

األعداد الكسرية والكسور   -األجزاء من مئة  -األعشار 
اختبار  - إنشاء نموذجالمسألة : خطة حل  - العشرية

   تمثيل الكسور العشرية على خط األعداد   - منتصف الفصل

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

تكافؤ الكسور االعتيادية   -مقارنة الكسور العشرية وترتيبها 
  -الكسور العشرية والكسور االعتيادية  -والكسور العشرية 
االختبار   -اختبار الفصل  + هيا بنا نلعب -واألعداد الكسرية 

 التهيئة :  ١٢الفصل  - سكفاختبر ن + التراكمي

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

تقدير نواتج جمع   - هيا بنا نلعب -تقريب الكسور العشرية 
 الحل عكسيا  خطة حل المسألة :  - وطرحهاالكسور العشرية 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

جمع الكسور العشرية  : ستكشفا - اختبار منتصف الفصل 
 جمع الكسور العشرية   -

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

 طرح الكسور العشرية -طرح الكسور العشرية  : ستكشفا
 سك فاختبر ن + االختبار التراكمي -اختبار الفصل  -

  االحد  13
 هـ 22/11/1444

   يسمالخ
 مراجعة عامة  هـ 11/1444/2٦

  االحد  14
 هـ 29/11/1444

   يسمالخ
 هـ 4/12/1444

 االختبارات نهاية 

 - المعلمة المادة :
 

 - مديرة المدرسة :
 

 - المشرفة المادة :
 

 


