
Times Tables

In the table below are the National Curriculum times tables expectations for each year group. 
The pupils at the King Fahad Academy will be tested on their times tables regularly in 
school. It can be expected that every pupil will sit an Oral Times Table Test at least once 
every half term. 

Year Expectations
EYFS There are no expectations for pupils at this level to begin to recall the times tables. 

Recalling the times tables begins in Year 1. 

1 Children are taught the simplest form of multiplication, counting up in 2s, 
5s and 10s.

2 Children are formally introduced to multiplication, related division facts 
and repeated addition for the numbers 2, 5 and 10.

3 A crucial year for times tables learning. Children are expected to learn 
multiplication facts for the 3, 4 and 8 times tables and to use practical and 
written methods to multiply and divide two-digit numbers (for example, 15 
x 4).

4 A ‘completing’ year for all multiplication facts up to 12 x 12. Children also 
continue to develop their skills in multiplication of two-digit numbers by a 
one-digit number, using harder combinations of numbers. They will also 
learn to multiply a three-digit number by a one-digit number.

5 and 6 Children will be expected to be really confident in all their times tables (up 
to the 12 times table) by the start of Year 5. During Years 5 and 6 they will 
become confident in multiplying larger numbers (four-digits by two-digits, 
for example).



جداول الضرب

تجدون في الجدول أدناه التوقعات الوطنیة لتعلم جداول الضرب لكل مرحلة دراسیة  . سیتم اختبار 
التالمیذ في أكادیمیة الملك فھد بانتظام في المدرسة. من المتوقع أن یخضع كل تلمیذ الختبار شفوي 

 .لجداول الضرب مرة واحدة على األقل كل نصف فصل دراسي

التوقعات المرحلة الدراسیة
الیتُوقع من التالمیذ في ھذا السن حفظ جداول الضرب. یبدأ حفظ جداول. 

  الضرب من الصف األول االبتدائي
مرحلة السنوات 

المبكرة
یتم تعلیم األطفال أبسط شكل من أشكال الضرب ، العد التصاعدي مستخدمین 

.10 و 5 و 2مضاعفات العدد 
الصف األول

یتم تعریف األطفال رسمیًا على جداول الضرب وحقائق القسمة ذات الصلة 
.10 و 5 و 2والجمع المتكرر لألرقام 

الصف الثاني

ھذه السنة مھمة للغایة لتعلم جداول الضرب. من المتوقع أن یتعلم األطفال 
 وأن یستخدموا أسالیب عملیة ومكتوبة 8 و 4 و 3جداول الضرب لألعداد 

).4 × 15لضرب وقسمة األعداد المكونة من رقمین (على سبیل المثال ، 

الصف الثالث

. یواصل األطفال 12 × 12عام "تكمیلي" لحفظ جمیع جداول الضرب حتى 
أیضًا تطویر مھاراتھم في ضرب األعداد المكونة من رقمین في عدد مكون من 

رقم واحد، باستخدام مجموعات أكثر صعوبة. سوف یتعلمون أیضًا ضرب 
عدد مكون من ثالثة أرقام في رقم مكون من رقم واحد.

الصف الرابع

) 12یُتوقع من األطفال أن یكونوا مُتقنین لجمیع جداول الضرب (حتى جدول 
بحلول بدایة الصف الخامس. خالل الصفین الخامس والسادس، سیصبحون 

واثقین من ضرب األعداد الكبیرة (على سبیل المثال ، ضرب عدد مكون من 
أربعة أرقام في عدد مكون من رقمین).

الصف الخامس 
والسادس


