توزٌع منهج الرٌاضٌات  -الصف الثالث ابتدائً  -الفصل الدراسً األول  -للعام1440 / 1439
المحتوى

االسبوع
12/26 -12/22

االول:

الثانً
1/3 – 12/29
الثالث
1/10 – 1/6
الرابع
1/17 – 1/13
الخامس
1/24 – 1/20
السادس
2/2 – 1/27
السابع
2/9 – 2/5
الثامن
2/16 – 2/12

معلم المادة /فتح الرحمن األمٌن
التوقٌع .............. :

التاسع
2/ 23- 2/ 19

طرح األعداد المكونة من  3ارقام

العاشر
2/ 30- 2/ 26

مهارة حل المسألة :معقولٌة الجواب
اختبار منتصف الفصل
استكشف :طرح األعداد المكونة من  3ارقام

الحادي عشر
3/ 7 – 3/ 3

تقدٌر نواتج الطرح

الخامس عشر
4/ 6 – 4/ 2

طرح األعداد المكونة من رقمٌن

 2الطرح مع وجود األصفار
3

 4تحدٌد العملٌة المناسبة
 5اختبار الفصل والتراكمً
 1الفصل : 4الضرب – 1التهيئة
 2استكشاف معنى الضرب
3

 4الشبكات وعملٌة الضرب
 5الضرب فً 2
 1الضرب فً2
2

 3الضرب فً4
 4مهارة حل المسألة  :تحدٌد المعطٌات
 5اختبار منتصف الفصل
 1الضرب في 5
 2الضرب فً 10
 3تثبٌت الضرب فً  5والضرب فً10
 4استقصاء حل المسألة
 5الضرب في الصفر وفي الواحد
 1تدرٌبات على حقائق الضرب
2
اختبار الفصل والتراكمً
 3الفصل :5الضرب -2التهيئة
 4استكشاف جدول الضرب
 5الضرب فً3
1

الرابع عشر
3/ 28 – 3/ 24

مهارة حل المسألة
مهارة حل المسألة
استكشف  :جمع األعداد المكونة من 3أرقام
جمع األعداد المكونة من 3أرقام
اختبار الفصل والتراكمً
الفصل  : 3الطرح – التهيئة

الثاني عشر
3/ 14 – 3/ 10

جمع األعداد المكونة من رقمٌن
جمع األعداد المكونة من رقمين  +اختبار منتصف الفصل

1

الثالث عشر
3/ 21 – 3/ 17

مهارة حل المسألة  :الجواب الدقٌق والتقدٌري

المحتوى

اسبوع

السادس عشرو17
4/ 16 – 4/ 9

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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3
4
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4
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3
4
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تعرٌف بالمنهج والفكرة العامة وتهٌئة
الفصل :1األنماط العددية  :تهيئة
األنماط العددٌة
مهارة حل المسألة
استكشاف القٌمة المنزلٌة
القٌمة المنزلٌة ضمن األلوف
القٌمة المنزلٌة ضمن األلوف
القٌمة المنزلٌة ضمن عشرات األلوف
القٌمة المنزلٌة ضمن عشرات األلوف
اختبار منتصف الفصل
مقارنة األعداد
مقارنة األعداد
ترتٌب األعداد
ترتٌب األعداد
التقرٌب ألقرب عشرة ومئة
التقرٌب ألقرب ألف
اختبار الفصل األول والتراكمً
الجمع  :التهئية
خصائص الجمع
خصائص الجمع
تقدٌر نواتج الجمع
تقدٌر نواتج الجمع

 2الضرب فً6
 3خطة حل المسألة  :البحث عن نمط
4

 5الضرب فً7
1
2
 3الضرب فً9
 4الجبر الخاصٌة التجمٌعٌة
 5اختبار الفصل والتراكمً
1
2
اختبارات
3
4
5

الضرب فً8

قائد المدرسة  /تركً بن راشد ال عبد اللطٌف
التوقٌع ................. :

هـ

مشرف المادة /السٌد سالم
التوقٌع ................. :

