
 

 

 

 مالحظات المهـــــــــــــــــــــارات رقما وكتابة المنهج ) الدروس( األسبوع

 ـدياألسبوع التمهـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األول

 الثاني

الفصل األول )المقارنة 
 والتصنيف( 

 التهيئة -
التصنيف وفق خاصية  -

 واحدة
 أحل المسألة .

أكثر من  وفق التصنيف
 خاصية

 تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر(  1) 
مناسبة مع اتباع الخطوات  حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات( 10)

 األربع

 

 الثالث

 يساوي   -
 أكثر من أقل من  -
 ق وتحت  فو -
  هيا بنا نلعب -
   األول اختبار الفصل  -

 .تعرف العالقات ) يساوي , أكثر من , أقل من ((  2) 
) فوق ,  لبعض باستعمال الكلماتوصف أو تحديد مواضع األشياء بالنسبة لبعضها ا(  3) 

 أعلى, وسط , أسفل ( ,تحت 
 

 

 الرابع

الفصل الثاني )األعداد حتى 
)5 
 التهيئة  -
 3,  2,  1ألعداد ا -
 3,  2,  1قراءة األعداد  -

 وكتابتها.
  5’4العددان -
 5,4قراءة العددان  -

 وكتابتهما

( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور 20تسمية األعداد ضمن العدد )(  6) 

 توضيحية

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد ) ( 7) 
 

 الخامس

 أحل المسألة -
 وكتابته صفرد قراءة العد -
 هيا بنا نلعب-
 اختبار الفصل الثاني-

الفصل الثالث )الموقع 
 والنمط( 

 التهيئة -

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات ( 10)

 األربع
( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور 20تسمية األعداد ضمن العدد )(  6) 

 ةتوضيحي

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد )(  7) 

 

 السادس

 فوق , تحت  -
  أعلى , أوسط , أسفل -
 قبل وبعد -
 تحديد األنماط -
 إنشاء األنماط -

ترتيب األشياء واألعمال حسب وقت حدوثها باستعمال الكلمات ) الصباح , الظهيرة (  4) 
 , المساء, قبل وبعد (

 حديد األنماط وتوسيعها وإنشاؤهات ( 5) 
 ( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية20( تسمية األعداد ضمن العدد ) 6 )

 

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد ) ( 7 )

 

 السابع

 أحل المسألة -
 هيا بنا نلعب -
  الثالث اختبار الفصل -
 ( 1)  اختبار تراكمي -

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات  (10)

    األربع
 

          األول( االبتدائي الفصل الدراسي  ولاأل للصف  )  (  رياضياتال توزيع مهارات مادة  )

 

 حسب توزيع المنهج
 

  شئون تعليم البناتشئون تعليم البنات  ––التعليم التعليم وزارة وزارة       

  راف التربوي بمحافظة جدةراف التربوي بمحافظة جدةإدارة اإلشإدارة اإلش

  شعبة الصفوف األوليةشعبة الصفوف األولية



 

 مهارات حد أدنى 

 
 

 الثامن

األعداد حتى الفصل الرابع )
10) 

 التهيئة-
   8,  7,  6األعداد  -
 8,  7,  6قراءة األعداد  -

   وكتابتها.
  10,  9العددان  -
 10,  9قراءة العددين  -

 وكتابتها

( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور 20تسمية األعداد ضمن العدد )(  6) 

 توضيحية

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد ) ( 7) 
 

 التاسع
 أحل المسألة -
 10مقارنة األعداد حتى  -
 10 ترتيب األعداد حتى -

مع اتباع الخطوات حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة ( 10)

 األربع

 ( وترتيبها باستعمال خط األعداد 100مقارنة األعداد ضمن العدد )(  8) 
 

 العاشر

  العد الترتيبي -
   هيا بنا نلعب  -
    اختبار الفصل الرابع -

-الفصل الخامس )األعداد 
 حتى 20(

 التهيئةا -

  تحديد األعداد الترتيبية حتى العاشر(  9) 

الحادي 

 شرع

 12,  11العددان ا -
  15,  13,  13األعداد  -
 17,  16العددان  -
 أحل المسألة -

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد )(  7) 
( حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات 10)

 األربع
 

الثاني 

 عشر

 20,  19,  18األعداد  -
 20مقارنة األعداد حتى  -
 -2ترتيب األعداد حتى  -
 هيا بنا نلعب -

 ( وكتابتها بطرق مختلفة100قراءة األعداد ضمن العدد )(  7) 

 ( وترتيبها باستعمال خط األعداد 100مقارنة األعداد ضمن العدد )(  8) 
 

الثالث 

 عشر

  اختبار الفصل الخامس -
 الفصل السادس )الجمع(

 التهيئة  -
 قصص الجمع -
 تمثيل الجمع -
 جمل الجمع -

 تمثيل جمل الجمع والطرح باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية( 11)

 ( كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز12)

ً 12( جمع عددين ضمن العدد )13)  ( رأسياً وأفقيا
 

الرابع 

 عشر

 الجمع إلى الصفر -
 أحل المسألة -
 6,  5,  4تكوين األعداد  -
 9,  8,  7تكوين األعداد  -

 ( كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز12)

ً 12( جمع عددين ضمن العدد )13)  ( رأسياً وأفقيا
 

الخامس 

 عشر

,  11,  10تكوين األعداد  -
12 

 الجمع الرأسي -
 هيا بنا نلعب  -
 اختبار الفصل السادس -
   ( 2)  اختبار تراكمي -

 لرموز( كتابة جمل الجمع والطرح با12)

ً 12( جمع عددين ضمن العدد )13)  ( رأسياً وأفقيا
 

 


