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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم       

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

 

 (ابتدائي  خامسال ) ( 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

  -جمع الكسور المتشابهة   : ستكشفا - التهيئة:   ٩الفصل 
  رالكسو طرح : ستكشفا - الكسور المتشابهة عجم

جمع   : ستكشف ا - المتشابهة رالكسو طرح - المتشابهة
 الكسور غير المتشابهة

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 
 االثنينيوم االحد و 

 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 - جمع الكسور غير المتشابهة
طرح الكسور  -طرح الكسور غير المتشابهة  : ستكشفا

  غير المتشابهة 

 االحد  3
 هـ 4/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 8/9/1444

اختبار الفصل    -تحديد معقولية اإلجابة  : مهارة حل المسألة
  : ستكشفاالتهيئة :  ١٠الفصل  - االختبار التراكمي -

    المسطرة المترية

 االحد  4
 هـ 11/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 15/9/1444

  تحديد معقولية اإلجابة : مهارة حل المسألة - وحدات الطول
    وحدات السعة  -وحدات الكتلة  -

 االحد  5
 هـ 18/9/1444 

   يسمالخ
 هـ 22/9/1444

استقصاء حل   -وحدات الزمن  - اختبار منتصف الفصل
 حساب الزمن المنقضي  -المسألة 

 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

  - التهيئة:   ١١الفصل   - االختبار التراكمي -اختبار الفصل 
خطة حل المسألة :   - هيا بنا نلعب -مفردات هندسية 

 االستدالل المنطقي 

 االحد  8
 هـ 17/10/1444

   يسمالخ
 هـ 21/10/1444

اختبار  - الهندسة : األزواج المرتبة - األشكال الرباعية
  - الجبر والهندسة : تمثيل الدوال   - منتصف الفصل

 االنسحاب في المستوى اإلحداثي

 االحد  9
 هـ 24/10/1444

   يسمالخ
 هـ 28/10/1444

الدوران في المستوى   - االنعكاس في المستوى اإلحداثي
   االختبار التراكمي -اختبار الفصل  - اإلحداثي

 االحد  10
 هـ 1/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 5/11/1444

  طي مح - محيط المستطيل : ستكشفا -التهيئة :  ١٢الفصل 
 المستطيل والمربع  مساحة - المساحة -مضلع 

 االحد  11
 هـ 8/11/1444 

   يسمالخ
 هـ 12/11/1444

خطة حل   - الثالثية األبعاد األشكال  - اختبار منتصف الفصل
 إنشاء نموذجالمسألة : 

 إجازة مطولة 

  االحد  12
 هـ 15/11/1444

   يسمالخ
 هـ 19/11/1444

  -اختبار الفصل  - المنشور  حجم -حجم المنشور  : ستكشفا
 االختبار التراكمي 

  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 :
 

 


