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 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي 
  

 

 

 

 هـ 1442الفصل الدراس ي األول للعام  (    االبتدائي  الثالث   (  الصف )   رياضياتمادة  )      منهج توزيع  

 االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول
 2 /21 _ 17 2 /14 _ 10 2 / 7 _ 3 1 / 29  _25 1/  22 _  18 15/1ـــ  11

 تفعيل 
 منصة مدرستي 

 األنماط العددية الجبر:
 حل المسألة

 القيمة المنزلية ضمن األلوف  

القيمة المنزلية ضمن عشرات  
 األلوف   

 مقارنة األعداد 

 ترتيب األعداد   
 إجازة اليوم الوطني 

وإلى  التقريب إلى أقرب عشرة 
 ة  ئمأقرب 

 التقريب إلى أقرب ألف  

 خصائص الجمع 

 تقدير نواتج الجمع  
 مهارة حل المسألة  

 االسبوع الثاني عشر االسبوع الحادي عشر االسبوع العاشر االسبوع التاسع االسبوع الثامن االسبوع السابع
24_ 28 /2 1_ 5/ 3 8 _ 12 / 3 15 _ 19 /3 22  _  26/ 3 29 _  4/4 

 
جمع األعداد المكونة من  

 رقمين 

 مهارة حل المسألة   
جمع األعداد المكونة من  

   ثالثة أرقام

طرح األعداد المكونة من  
 رقمين 

 تقدير نواتج الطرح 

 مهارة حل المسألة 

طرح األعداد المكونة من ثالثة  
 أرقام مع إعادة التجميع 

 الطرح مع وجود األصفار 

 تحديد العملية المناسبة 

  
 الشبكات وعملية الضرب 

 2الضرب في 
 
 

 4الضرب في 
 مهارة حل المسألة 

 5الضرب في 

 10الضرب في 
 استقصاء حل المسألة

الضرب في الصفر وفي  
 الواحد 

 االسبوع الثامن عشر االسبوع السابع عشر االسبوع السادس عشر االسبوع الخامس عشر االسبوع الرابع عشر االسبوع الثالث عشر
7_ 11/4 14 _ 18  /4 21 _ 25/ 4 28 _ 2 / 5 5  _ 9 /5 12 _ 16 /5 

 3الضرب في 
 6الضرب في 

 خطة حل المسألة

 
 7الضرب في 
 8الضرب في 

 
 9الضرب في 

 الخاصية التجميعية 

المراجعة العامة والتقييم  
 ول ختبارات الفصل الدراسي االا النهائي 

  


