
  الصف الثاني
 

 49

 )ساعات 10( 1,000األعداد الطبيعية في مجال ال  .   أ

 ) ساعة  74(  أو أكثر 100  العمليات الحسابية في مجال ال   .ب

  .الجمع والطرح ُأفقًيا .1 

   .الجمع والطرح عمودًيا  .2 

   .مسائل كالمية في الجمع والطرح  .3 

    الضرب والقسمة   .4 

   .2، وعلى 5، على 10دالالت قابلية القسمة على   .5 

   .استعمال األقواس  .6 

  . مسائل كالمية في الضرب والقسمة  .7 

 )  ساعات 6(  التوسع في مجال األعداد .  ج

   . مستقيم األعداد .1 

   . التعرف على الكسور نصف وربع  .2 

 )ساعات 5(  بحث معطيات  .د

  )ساعة 30(  قياسات وهندسة .هـ

   قياسات  .1  

  . الطول بالسنتمتر وبالمترقياس . أ  

  .قياس المساحة  .ب  

  .قياس الوزن . ج  

  .قياس الزمن . د  

   .مضلعات وأجسام  .2  

  . اإلزاحةأواالنعكاس  .3 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

  األعداد الطبيعية في مجال .  أ
1,000  

10   

، باآلحادالعد واإلحصاء  -
الكاملة والمئات والعشرات 

  الكاملة
  

   :مثال لفعالية  
يبدأ أحد التالميذ العد باآلحاد، بعد عّده لبضعة 

  :أعداد يوقفه تلميذ آخر رافًعا بطاقة مثل

يجب على التلميذ األول أن ُيكمل المتوالية وفقًا     
  :كالمثال اآلتي. طاقة التي رفعها التلميذ الثانيللب

 

التعرف على األعداد ذات المنزلتين وذات يتم •      
  .الثالث منازل من خالل العّد واإلحصاء

 :، وإنما من أعداد مختلفة، مثال1ًال نبدأ العد من 

  .25 حتى 17عدَّ من ال

قراءة وكتابة أعداد ذات  -
منزلتين وذات ثالث منازل 

  بالكلمات واألرقام

   

ُيمثل عدد ذو منزلتين مجموعةً من العشرات •    -
  .ومجموعةً من اآلحاد

 

قيمة المكان في مبنى العدد، 
 "افظ منزلةكح"والصفر 

أي ال . ا فارغًايمثل الصفر في منزلة اآلحاد مكانً•   
 .وجد في هذه المنزلة آحاد منفردةت

إن في : من المهم التوضيح أنه ليس صحيًحا قولنا•   
 عشرات وهي 3 ال يوجد آحاد، ففيه 30العدد 
والصحيح أن نقول أنه ال . واحًداابة ثالثون بمث
  .وجد فيه آحاد منفردةت
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

مجموعة من : يمثل عدد ذو ثالث منازل ما يلي •      
المئات، ومجموعة من العشرات، ومجموعة من 

  .اآلحاد

  .بناء متوالية عددية•      

  :مثال       

  . في كل مرة10لية بإضافة كّون متوا       
  11 ,21 ,31,....  أ       

  35 ,45 ,55,... .ب       

  :أمثلة     ترتيب األعداد  -

  :جدوا أعداد بحسب صفاتها       
  .84 من العدد 1ب عدد أكبر   . أ       

 .66 وقبل العدد 42عدد يقع بعد العدد   . ب

  .101 إلى 19عدد يقع بين . ج
فهم معنى إضافة عشرات  -

 كاملة ألعداد كاملة ومئات
  ذات ثالث منازل

  :أمثلة  
   غّيروا رقم العشرات 375في العدد . أ

  بكم كبر العدد؟. 8   إلى 
  .  ُحِذف رقم العشرات375في العدد . ب

      ما هو العدد الذي  حصلنا عليه؟

 أعداد ذات استعمال  -
منزلتين، وذات ثالث 

  منازل

بـ  شاقل، أريد شراء حلوى 100يوجد معي .  أ  
  ما عدد إمكانيات حصولي على.  شاقال40ً

  20 أو 50الباقي بقطع نقدية ورقية من فئة 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

      

  
  ب
  

  شواقل؟10وبقطع نقدية معدنية من فئة  شاقالً،
  . إمكانيات مختلفة للحصول على الباقياكتبوا

  بقطع نقدية شاقال30ًجدوا طرقًا مختلفة لدفع 
بأي طريقة .  شواقل5 شواقل َو 10معدنية من فئة 

      تدفعون أكبر عدد من القطع النقدية المعدنية؟
  .بحث جداول أعداد •    فعاليات إضافية  -

  :أمثلة       
 أعمدة وما 5 أعمدة، 10 فيها 100بحث جداول  .أ    

 .شابه

 100 الـ نطلب من التالميذ أن ينتقلوا على جدولب    
صفوا التنقالت المختلفة  .بحسب شروط معطاة

 35كي تصلوا من العدد ) أفقًيا أو عمودًيا فقط(
  .42إلى العدد 

. بناء جداول مكونة من عدد مختلف من األعمدة ج    
 4 في جدول ذي 35في أي عمود يقع العدد 
   أعمدة؟6أعمدة؟ في جدول ذي 

األعداد الزوجية، واألعداد   -
  ةالفردي

 هذا .2العدد الزوجي هو عدد من مضاعفات الـ  •  
وهناك  .التعريف هو أحد التعاريف لألعداد الزوجية

  .تعريف آخر موجود في الصف األول
       

       

        

  :مثال

  .جدوا أعداًدا زوجية يمكن بناؤها من األرقام اآلتية
  5,3,0 .ج          4,2,5. ب             7,3,4 .  أ
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عدد   مواضيعال
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

  :أسئلة بحث•   

  :أمثلة    

 هل مجموع أعداد زوجية هو زوجي؟. أ
  هل مجموع عددين فرديين هو فردي؟. ب       
  ما هو حاصل جمع عدد زوجي وعدد فردي؟. ج       
  .هدف الفعالية هو الوصول إلى التعميم: مالحظة       

 لكل ة العدديةمعرفة القيم  -
ألحرف حتى حرف من ا
  الحرف ل

ل، -يتعرف التالميذ على القيم العددية لألحرف من أ•  
  .ثم يكتبون أعداد باألحرف وباألرقام

  .إيجاد القيمة العددية لكلمات ولجمل بسيطة•      

العمليات الحسابية في  .ب
 أو أكثر 100مجال ال 

 بناًء على قدرة التالميذ

   

  فقيالجمع والطرح األ .1
  

يجب أن يتمكن التالميذ بشكل سريع من جدول الجمع •  18
  .100 ، ومن جمع العشرات الكاملة حتى 9+9حتى 

 •

 
 

 
يجب أن يكون تدريس الجمع والطرح تدريجًيا، وذلك 

 :بحسب التدريج اآلتي

  .مراجعة الجمع والطرح في العشرة الثانية.  أ
 5+13=         7-19=:    أمثلة

جدول ( تأسيس التالميذ  بتمارين الجمع والطرح .ب       
  ).9 + 9الجمع حتى 

  :أمثلة       
=7+4       =15-6       =20-13  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

 منزلتين مع عدد من منزلة جمع وطرح عدد من. ج       
يكون الجمع والطرح بدايةً دون تبديل، وبعد . واحدة

  .بديلذلك مع ت
  : أمثلة       
       = 4+23=   37-5=   30-7=   5+65=   9+45=   72-6 
جمع وطرح عدد من منزلتين بمراحل موازية . د       

  .لألمثلة الموضحة في فرع ج
  :أمثلة       

       =    12+17=   27-15=   34+26=   70-18=   85-19  

  .كتابة تمارين جمع وطرح لنتيجة معطاة.  ه    
  :ةأمثل
30=__-__       18=__+__  

 أعداد متتالية •   

  :أمثلة    
حاولوا كتابة األعداد اآلتية كتمارين جمع ألعداد   .أ    

  :متتالية
13 =  __ +__  
27 =  __ +__  
81 =  __ +__  
30 =  __ +__ 

أي أعداد يمكن أن تكون حاصل جمع ألعداد   .ب    
  .متتالية؟ اشرحوا

 

ألعداد ذات  الجمع الشفهي  -
ثالث منازل بحسب قدرة 

 التالميذ

  :أمثلة  
=          300+240  
=          30+240  
=          35+240 

    صفات الجمع والطرح -
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

  :أمثلة    تقدير نتائج -

  )الحس العددي(  
 

 من  أم أصغر100 أكبر من 70 + 50هل  .  أ  
 ؟100

   ؟20 + 20 أكبر من 19 + 18هل  .ب    
 

  ؟107 – 15 أم 107 – 13أيهما أكبر   .ج    
 

  ؟57 + 11 أم 57 + 4أيهما أكبر   .د    
 

دون أن تحسبوا،  رتبوا التمارين اآلتية بحسب   .ه    
  .كبر النتيجة

305+42       ,305+124       ,24+305  
  :أمثلة    -

  .15+8-8=15 الطرح يلغي تنفيذ الجمع أوالً  .أ   

 

معرفة عمليتي الجمع 
 على أنهما والطرح

  عمليتين متعاكستين
  

  .8+8-15=15  الطرح أوالً تنفيذ يلغيالجمع .ب  

تمارين الجمع والطرح تُعبر بطرق مختلفة عن   .ج     
  .عالقة واحدة بين ثالثة أعداد

19=5+14      14=5-19  
  :، فهل صحيح أن يكون36+ 14= 50إذا كان   .  د     

  ؟30+6+14=50
  ؟37+14=51

  ؟51-14= 37
خواص الصفر في الجمع  -

 والطرح

  :أمثلة    
  37-37=0. ب                0-5=5 .  أ

  0+17=17. د                5+0=5  .ج
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات

فر بواسطة نص تعميم خواص الص إلى يمكن التوصل•      
  :كالمي أو بواسطة حل تمارين،مثل

  .357-357=0    أو    0+482=482

 في الصف إال 0 – 2ال حاجة لمناقشة تمارين من نوع •      
  .إذا تطرق التالميذ إلى ذلك

حل تمارين بطرق   -
  مختلفة

يجب أن نتيح لكل تلميذ أن يحل التمارين بطريقة •  
الل كتابة طريقة الحل أو مقبولة كما يرتئيها، إما من خ

  . عن طريق تنفيذ الحسابات شفهًيا
  .أمثلة لطرق مختلفة لحل نفس التمرين

  17+15=2+15+15.    أ       

  15+17=15+20-3.  ب       

  15+17=10+10+5+7   .ج       

ال حاجة لتدريس كل التالميذ جميع الطرق : مالحظة•      
  .المختلفة

  :أمثلة     معادالت بسيطة  -

  3 +    =25 .  أ       

  35 -    =30. ب

   -    4=68  .ج

يجب أن يكون حل المعادالت بطريقة التجربة •      
  .والفحص

ال نقصد تعليم التالميذ خوارزميات حل  :مالحظة •      
  .المعادالت

  الجمع والطرح عموديا  .2
  

يجب عدم تدريس الجمع العمودي بطريقة ميكانيكية، •  11
  .لطرق المختصرةبل تدريجًيا وبا
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات

مثال لعملية الجمع بحسب المبنى العشري بطريقة     
  :الخوارزميات المختصرة

     24  +    
     37    
  )جمع اآلحاد( +  11     

 )جمع العشرات( 50     

   61       النتيجة 

       

       

       

  :مثال للطرح

17 + 40   _            57   _  
8 +   10                 18  
9  +  30                 39  

يجب أن يكون التدريس تدريجًيا، فمثالً نبدأ في البداية •      
دون عملية  تبديل، وبعدها مع عملية تبديل تعتمد أساًسا 
على فهم المبنى العشري، وفي نهاية التدريس يجب أن 

  .من المهارات الحسابيةيتمكن التالميذ 
   37       :عند حساب تمرين•   

    
 53  

ال نتطرق لقيمة نتعامل مع كل عمود كعمود آحاد و       
عندما نجمع أرقام منزلة : فمثالً. الرقم في العمود

" خمسة"زائد " ثالثة"العشرات نعبر عن هذه األرقام بـ 
 ومن" خمس عشرات"زائد " ثالث عشرات"وليس بـ 

من األفضل أن فناحية أخرى، عند فحص التمرين 
  .نُذكّر التالميذ بين الحين واآلخر بقيمة كل عمود

مسائل كالمية في الجمع   .3
  والطرح

ال نفضل تدريس المسائل الكالمية كموضوع بحد ذاته  •  12
  .وإنما من األفضل أن ندمجه مع العمليات الحسابية

يحة فقط، وإنما على ال يتم التركيز على إجابة صح •      
  .المبنى المنطقي للوضع الموصوف

+
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات

التلميذ الذي يجيب بشكل صحيح يجب تشجيعه على  •      
  .كتابة تمرين أو تعبير حسابي مالئم للمسألة

من المهم عرض مسائل للنقاش الجماعي أمام التالميذ،  •      
  .ن تلك المقررة بحسب المنهجبحيث تكون أصعب م

  .يتم حل المسائل كتابًيا أو شفهًيا •      

مسائل جمع وطرح من  -
النوع الذي تّم تدريسه في 

  الصف األّول
 

ز في المسائل الكالمية بين الجمع ال يكون التميي• 
أضفت، نقصت، أقل، : والطرح بناًء على كلمات، مثل

فإذا سألنا عن  . وإنما بحسب السؤال في المسألةأكثر،
تُنفَذ عملية طرح، واذا سألنا عن أحد المضافين، 

 3طار  :كالمثال اآلتي .مجموع، تنفذ عملية الجمع
  . عصافير5عصافير عن شجرة، وبعد ذلك طار 

نسأل في هذا السؤال كم عدد العصافير التي طارت؟ 
 .3 + 5 = 8عن المجموع، ولذلك تكون اإلجابة  

 مقارنةأمثلة لمسائل    -

 

جمع  في المقارنةمسائل 
 3 شواقل، ومع يوسف يوجد 7يوجد مع طارق  .  أ   والطرح

كم  .مما هو مع طارق) أو أقل(شواقل أكثر 
 شاقالً يوجد مع يوسف؟

 10" ب" كتب وعلى رف 7" أ"ف يوجد على ر.  ب    
" ب"بكم يزيد عدد الكتب التي على رف . كتب

 ؟"أ"عن تلك الكتب التي على رف 
ومصطلحات " مسائل تجميع"المصطلح : مالحظة• -

 .مشابهة له ليست معّدة للتالميذ

  :أمثلة   

 

مسائل جمع وطرح من 
والتي فيها " التجميع"نوع 

أكثر من عملية حسابية 
مجال األعداد حتى (واحدة 

100(  
 

 

 كغم 4 كغم أجاص َو 5 كغم تفاح، 3اشترت األم  .  أ 
  شترت األم؟كم كغم فاكهة ا .موز
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عدد   المواضيع
الساعات  

  أمثلة وتوضيحات

 20 شاقالً، وأخذ من أبيه 15يوجد مع أيمن  .ب    
كم  . شواقل8شاقالً، ثم اشترى حلوى بمبلغ 

 شاقالً بقي مع أيمن؟
  .إعطاء مسائل عن األعداد•      
  : مثال       

 .22، أحد هذين العددين هو 40مجموع عددين هو 

  و العدد الثاني؟فما ه

اد األعد) أو طرح(مسائل جمع وطرح فيها جمع •      
 الجواب للسؤال، بل توجد  بالضرورةالمعطاة ليس هو

  .عدة إجابات ممكنة
  :أمثلة       
 أصدقاء، ودعت 5دعا سمير لحفلة عيد ميالده   .أ       

ا يقًكم صد. قاء أصد7سعاد لحفلة عيد ميالدها 
صديقًا جاء إلى كم تمت دعوته إلى الحفل؟ 

  )هناك عّدة إمكانيات(الحفل؟ 
أكل .  كعكة20 كعكة، ومع سمير 20مع رامي   .ب       

كم كعكة على رامي أن يأكل  .سمير كعكتين
  ليبقى معه كعك أقل من الكعك الذي مع سمير؟

     25  الضرب والقسمة  .4

 وسائل يجب إكساب التالميذ مفهوم الضرب من خالل•    مفهوم الضرب والقسمة  -
  . ناسبة ومملموسة

فيما يلي مثال لفعالية متنامية تُدمج أثناء تدريس        
  .الموضوع والتي تعتمد على العد باألصابع بشكل دائم
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عدد   المواضيع
الساعات  

  أمثلة وتوضيحات

  :ألي عدد يمكننا الوصول إذا عددنا  .  أ       
  )4 ×5(20 أيدي؟ حتى 4بـ 
  .___ أيدي؟ حتى 7بـ 
   .___أيدي؟ حتى  9بـ 

بوا تمرينًا اختاروا حالة واحدة واكت
3557:مناسًبا =×  

  
  .....عددنا أصابع أي عدد نحصل عليه إذا   .ب       

  _____  تالميذ؟ حتى 3
  _____  تالميذ؟ حتى 8
  _____ تالميذ؟ حتى 10 

  .مرينًا مناسًبااختاروا حالة واحدة واكتبوا ت
  
  

إيجاد عدد األصابع بعملية اإلحصاء  : أيهما أسهل  .ج       
بحسب عدد األيدي أم إيجاد عدد األصابع بعملية 

  اإلحصاء  بحسب عدد التالميذ؟
  

  : كم يًدا نستعملها إذا عددنا  .د       
  أيدي____ ؟  25حتى 
  أيدي____ ؟ 40حتى 
  يًدا____ ؟ 100حتى 

  .، واكتبوا تمرينًا مالئًمااختاروا حالة واحدة
  

المناسبة داخل اكتبوا إشارة العملية الحسابية   .ه       
  . داخل المربع واكتبوا عدًدا مناسًباالدائرة،
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

  :  مثال     
 عدد األيدي X 5 = عدد األصابع     

  يذعدد التالم    =  عدد األصابع     

  عدد األصابع    =  عدد التالميذ     

  عدد األصابع    =  عدد األيدي     

  عدد التالميذ    =  عدد األيدي     

جداول الضرب   -
   10×10حتى 

 

يجب تدريس جداول الضرب تدريجًيا، ويجب أن نمكن جميع • 
، أما التالميذ المتفوقون فحتى 6×6التالميذ من الضرب حتى 

10×10.  
يتعلم التالميذ القسمة بدون باق في حدود جداول الضرب التي يتم •      

  .تدريسها

يجب أن نمكن التالميذ من المعرفة التلقائية لحقائق الضرب التي •      
 .تّم تدريسها

  

 وأيًضا أجزاء مة إلىالقسيجب عرض عملية القسمة بطريقة •      
 .قسمة االحتواءبطريقة 

.  

      

      

  :إلى أجزاء القسمةمثال لعملية 
  . تلميذًا لثالث مجموعات متساوية12نوزع 

  ) تالميذ4(كم تلميذًا يوجد في كل مجموعة؟ 

       

       

  :لقسمة االحتواءمثال 
 3منها على   تلميذًا لمجموعات، بحيث تحتوي كل12نوزع 
  ) ثالثات4(ثة يمكننا أن نكّون؟ كم ثال .تالميذ
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

يجد التالميذ في هذا الجيل صعوبة في تمييز       
الفروق بين مفاهيم القسمة، لذا ال نطلب منهم 
معرفة هذا التمييز، لذلك يجب االهتمام بعرض 

  .ال النوعين أمامهممسائل كالمية من ِك

دالالت قابلية القسمة على  .5
،  5، وعلى 10، على 2
 )في صفوف متفوقة(

يكتب التالميذ جداول الضرب في دفاترهم • 
 .ليقترحوا قوانين قابليَّة القسمة

- 

 
العمل شفهًيا بجداول 

  الضرب
 

  : أمثلة  
  ؟50، 35، 20:  توجد في األعداد التالية5 كم . أ
  ؟70، 80 توجد في العددين التاليين 10كم . ب
  ما هي األعداد الناقصة في المتوالية؟. ج

    4 ,8 ,__ ,16 ,__ ,24 ,28  

     100الحساب الشفهي حتى  -

  :أمثلة    -
 

حل معادالت بسيطة 
 __X 3= 21.   أ    بواسطة التجربة والفحص

  15: _=   3 .ب    

  X5 _=  0.   ج    

الضرب والقسمة عمليتين  -
  اكستينمتع

  : مثال  
من الناحية ( 5 ×7=35،  ألن 35:5=7

توجد عالقة بين تمريني الضرب الرياضية 
، أما بالنسبة للتالميذ فعملية الضرب أسهل والقسمة

 ).من عملية القسمة وتسبقها
 :نظرة أخرى إلى العالقة بين العمليات•  

 

 

عملية الضرب أوالً، عملية القسمة التي تبطل كون   
  .5:5X7=7: مثال
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

استعمال قوانين العمليات  -
قانونا : مثل(الحسابية 

التبادل والتجميع في الجمع 
 )والضرب

ال حاجة للتركيز على الصياغة الرسمية للقوانين • 
وإنما يجب استعمال صفات العمليات لتسهيل 

  :ات، مثالًالحساب
  7X3=3X7=21 لذلك, 7X3= 21.  أ

  3X10=30=5X2X3=5X6  .ب

 .7X5=7X6+7 لذا 7X6=7+7+7+7+7+7. ج

يستعمل التالميذ قانون التوزيع دون ذكره لضرب •   
  .عدد ذي منزلتين في عدد ذي منزلة واحدة

خواص الصفر في الضرب  -
 والقسمة

. ضرب صفر في أي عدد، فإن النتيجة هي صفر• 
  .وكل عدد مضروب في صفر نتيجته صفر أيًضا

 ال معنى لها 5:0 أو 0:0: تمارين قسمة، مثل•   
القسمة على : "بالكلمات). 0:5عكس التمرين (

صفر مقسوم على أي عدد "، "صفر ال معنى لها
ال ". تكون النتيجة مساوية لصفر) عدا الصفر(

 في الصف، 0اقشة قضية القسمة على حاجة لمن
  .إال إذا سأل أحد التالميذ عن ذلك

 في الضرب 1خواص العدد   -
  والقسمة

عندما نضرب في واحد أو نقسم عدًدا على واحد، •  
عدا (فالنتيجة مساوية للعدد نفسه، وعند قسمة عدد 

  .1على نفسه فالنتيجة هي ) الصفر
 •  3  استعمال األقواس  .6

    

ترتيب  ، فإنعملية حسابيةن أكثر من عندما تكو
يتم . العمليات الحسابية يتم تحديده بواسطة األقواس

قوانين متفق عليها في ترتيب  بحسب هذا الترتيب 
العمليات الحسابية، ولكن هذه القوانين سيتعلمها 

   نكتب لذافقط،  التالميذ في الصف الثالث
  .ا تنفيذ الضرب أوالً إذا أردن3) + 2 × 5( 
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

مسائل كالمية في  .7
 الضرب والقسمة

  :أمثلة  5

 كراسي؟ كم َعَجالً يوجد 5جالً توجد لـ  كم رِ  .أ   -
  هوائية ثالثية العجالت؟ دراجات4ل 

 4 شيقل، كم شاقالً تكلف 7ثمن التذكرة الواحدة  .ب   
 تذاكر؟

 

  دمج مسائل متعلقة
  بالشراء والبيع والباقي،

  يًضا مسائل متعلقةوأ
  بالوزن والزمن

كم قطعة حلوى سيحصل كل ولد، إذا على   .ج   
 قطعة حلوى ونريد توزيعها 20علمت أن هناك 

  أوالد؟4على 
 :أمثلة    فعاليات إضافية -
ل اكتبوا متوالية ذات قفزات تمكّننا من أن نص  .أ    

. 10، 5، 2 بقفزات مختلفة من 40 حتى 0من 
 حتى 5، 0، وأخرى من 40 حتى 2، 0مرةً من 

، ثم جدوا 40 حتى 10، 0 ، وثالثة من40
 التي يمكن الوصول 100أعداًدا أخرى حتى 

 كالمثال 10، 5، 2إليها بقفزات مختلفة من 
 .السابق

 .4 دون استعمال الرقم 24اكتبوا تمرينًا للعدد  .ب    

 في الفراغات اآلتية 7، 4، 2عوضوا األرقام   .ج    
،  بشرط أن تستعملوا الرقم ___ +  __×__ 

أو (مرة واحدة، وأن تحصلوا على أكبر عدد 
 ).أصغر عدد

 عدد آخر زائد 5اكتبوا ": صوبوا نحو الهدف" .  د    
 . 15  َو12للحصول على عدد بين 
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 عدد  المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

     التوسع في مجال األعداد.  ج

مستقيم أعداد عليه آحاد،   .1
عشرات كاملة، ومئات 

  كاملة
  

  :مثال  4

  .49، 21، 5:  حددوا بالتقريب موقع األعداد
  

األعداد من مستقيم  -
طرفي الصفر  واألعداد 

 الصحيحة السالبة

 السالبة من خالل أمثلة يتم تمثيل األعداد الصحيحة• 
درجات حرارة، ارتفاعات، : من الحياة اليومية، مثل

  .طوابق، باقي وَدْين
  

التعرف على الكسور  .2
 نصف وربع

نعلم التالميذ الكسر نصف على أنه جزء من واحد • 2
  .صحيح، كذلك األمر بالنسبة للكسر ربع

2يمكن استعمال الرموز   •   
1 ، 4

،  لكن هذا ليس 1
 ".ربع"، "نصف"رورًيا، إذ يمكن االكتفاء بالكلمات ض

يتم تدريس العالقات بين نصف، ربع، وواحد •   
صحيح من خالل التدرب على أجزاء الواحد 
. الصحيح، ويتم تلخيصها من خالل محادثة أو نقاش

ح يوجد نصفان، في الواحد في الواحد الصحي
 وجد أربعة أرباع، في النصف يوجدالصحيح ت

بقى ثالثة أرباع  عندما نطرح ربع من واحد ت. انربع
  .وما شابه
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

يتم تدريس النصف أيًضا على أنه جزء من كمية، •   
ينتج النصف من خالل قسمة الكمية الكاملة : بمعنى

 وما 5إلى قسمين متساويين، لذلك نصف العشرة هو 
تابة بالكلمات وليس على شكل تكون الك. شابه
  .تمرين

تظهر رسومات بيانية في الصحف والتلفاز، لذلك •  5  بحث معطيات .  د
  .من األفضل التعرف عليها

جمع، تنظيم وعرض  -
مباشر للمعطيات بطرق 
مختلفة، وإجراء نقاش 

مع التالميذ حول 
  المعطيات

تصنيف تواريخ والدة تالميذ الصف بحسب األشهر، • 
  .صول، التاريخ الميالدي أو الهجري وغيرهاالف
 

رسوم بيانية من أعمدة   -
مستطيالت مرسومة 

على الجزء الموجب من 
  المحاور

 :أمثلة  

  يمكن بناء أعمدة مستطيالت تبّين عدد. أ
   كل ،الذين ولدوا في كل شهر  التالميذ 

  يمثل شهًرا ويتكون من ) مستطيل( عمود 
  ربع عن والدة يعبر كل م  حيث   مربعات، 

  .واحد في نفس الشهر  تلميذ 
  يمكن بناء رسم بياني من أعمدة . ب      

  ن عدد التالميذ الذين لديهمبّيمستطيالت ت    
  . أخوة، أخ واحد، أخوان وما شابه0    

  ن يمكن أن نبني أعمدة مستطيالت تبّي. ج      
  الكتب التي قرأها كل تلميذ مع والديه    عدد 

  تختلف هذه األعمدة عن (شهر  خالل    
  السابقة بأنه ال توجد أهمية  األعمدة    
  ).لترتيب المعطيات على المحور األفقي   
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

قراءة ومقارنة بين تمثيالت مختلفة لنفس المعطيات •      
ما هو أكثر شيء متكرر؟ : التي بناها تالميذ الصف

 الشاذ في أعمدة المستطيالت أو الجدول ما هو
  المعطى؟

  .يبني التالميذ تمثيالت مختلفة للمعطيات•      
      

      

  :مثال
صنفوا .  أمامكم كيس فيه قطع من الحلوى الملونة

اعرضوا النتائج .  قطع الحلوى بحسب اللوناحصواو
  .التي حصلتم عليها بالطريقة التي ترونها مناسبة

  وهندسةقياسات .  ه
 

   

     قياسات  .1

قياس الطول بالسنتمتر   .أ
  والمتر

  

إيجاد قياسات غرفة، بالط الصف، طاولة، كتاب، •  2
 .الخ، والمقارنة بينها... طول خطوة، عرض األصبع

  قياس المساحة .ب
  

لمساحات، بين انبدأ الموضوع بالمقارنة المباشرة •  7
مساحات غير لبالرغم من أن المقارنة المباشرة بين ا

 ).وهذا عكس مقارنة أطوال(ممكنة في كل األحوال 

  :مثال

  
 مساحات بطرق مختلفة بواسطة التغطية  بينمقارنة•      

 .أو التقسيم إلى أجزاء

: مثل (وسيطة مساحات بواسطة وسائل  بينمقارنة
أشكال  بين مساحات ومقارنة). التنغرام وما شابه

  . إلى أجزاءمركبة من خالل تقسيمها
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

يمكن بدء التدريس باستعمال وحدات قياس عشوائية •     
مختلفة بمساحاتها وشكلها، بهدف التوصل لضرورة 

  .استعمال نفس وحدة القياس للمقارنة

عند قياس مساحة شكل ما بأي وحدات قياس، فإن •     
بالضرورة أن العدد الذي يعبر عن المساحة ليس 

في بعض األحيان يجب التعبير . يكون عدًدا صحيًحا
 20 ": مثل،عن وحدة المساحة بواسطة تعابير

  .الخ"... 24 لـ 20بين "، "20أكثر من "، "بالتقريب

يفضل قياس مساحات بواسطة مربعات طول ضلعها •     
في هذه المرحلة ال حاجة  ).سنتمتر مربع( سم 1

  .فقط استعمالهالتعريف الوحدة، إنما 
أشكال متساوية في  -

مساحتها ليست بالضرورة 
 متساوية في محيطها

يتأكد التالميذ من خالل فعاليات مختلفة أن أشكال •  
متساوية في المساحة ليست بالضرورة متساوية في 

  .وحدة طول  وحدة مساحة،      .المحيط
  :  أمثلة       

 .أ    
 

  وحدات مساحة 10: المساحة            
   وحدة طول22: المحيط        

    

  
   وحدات10: المساحة       
   وحدة طول14: المحيط       

 

 4ارسموا أمثلة أخرى ألشكال مساحتها تساوي   .ب    
  ما هو محيطها؟        . وحدات كهذه
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

إيجاد مساحة مستطيل  -
أضالعه أعداًدا طول 

 صحيحة

يجب أن نساعد التلميذ ليتوصل إلى االستنتاج، بأنه • 
يمكن حساب عدد وحدات المساحة في المستطيل 

د المربعات على طول أحد بواسطة ضرب عد
األضالع في عدد المربعات على طول الضلع المعامد 

  .له
فيما يلي مثال من الحياة اليومية له عالقة بالمساحة •   

ترتيب طاوالت، بحيث يجلس حولها أكبر : لمحيطوا
  .عدد ممكن من األشخاص

     قياس الوزن  .ج

 أغراض على  بينمقارنة  .1
  ميزان ذي كفتين

  .يعتمد التدريس أساًسا على القيام بتجارب في الوزن • 3

ومن علب لبن يمكن بناء وحدات وزن من المعجون،  •    الوزن بوحدات عشوائية  .2
  .وما شابه، مل أو الماء بالرمليئة

       قياس الزمن .  د
  قراءة ساعة   .1

  اعاتبسعقارب 
  بأرباعبأنصاف وكاملة، 
  الساعة

     

  حسابات مدة زمنية  .2
  والتدقيق حتى أنصاف
  12الساعة ما بعد الساعة 

  :أمثلة   
بدأت مبارة من الساعة الرابعة والنصف .  أ

  رة؟متى انتهت المبا. واستمرت لمدة ساعة ونصف
بدأت رحلة من الساعة العاشرة والنصف قبل . ب

ما هو .  الساعة الثانية بعد الظهر فيالظهر وانتهت
  الزمن الذي استغرقته الرحلة؟
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

بحسب قدرة التالميذ يمكن أيًضا تدريس تجزئة •      
ة، نصف عدد الدقائق في الساع: الساعة إلى دقائق

  .الساعة وربع الساعة
  مضلعات وأجسام  .2

  

بشكل (الزاوية القائمة : يجب مراجعة ما يلي•  10
  .، المستطيل، المربع، وتمييز الدائرة)حدسي

  .التعرف على أنواع مختلفة من األجسام•  

التمعن باألجسام ووصفها، بما في ذلك عّد الوجوه،  •  
  ).أضالع الجسم أو حافة الجسم(الرؤوس، األحرف 

  .تمييز أشكال مستوية على سطح األجسام•  
  

   

   

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  : أجسام
المكعب، الصندوق 

، )متوازي المستطيالت(
اُألسطوانة، الهرم، 
  المخروط، الكرة

تعرف أولي، تمييز  -
حاالت (سام وتسمية األج

  )بسيطة
معرفة المصطلحات 

رأس، ضلع، سطح : اآلتية
  )أو وجه(

   

 :أمثلة

  أي جسم يوجد له وجه مثلث؟.  أ
  ما هي أشكال وجوه خزانة الصف؟. ب

في (مالءمة أجسام للرسومات والصور الخاصة بها •   
  ).الحاالت البسيطة

بناء مجسمات مختلفة من مكعبات بحسب صور أو •   
 )أوجه(  سطوح، حيث يتم البناء بواسطةتعليمات

 .أشكال، أو عيدان وغيرها

  .تمييز أجسام مختلفة في البيئة والمحيط•      
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

     6   اإلزاحةأواالنعكاس   .3

س في  هو إحدى التحويالت، وهو ُيدّراالنعكاس•    االنعكاس  -  
  . إلى اإلزاحة والدورانالمرحلة االبتدائية، إضافةً

افتراضنا أن التالميذ نعرض االنعكاس هنا من منطلق 
درسوا اإلزاحة في الصف األول، أما إذا درسوا 
االنعكاس في الصف األول فيجب أن ندرسهم اإلزاحة 

  .في الصف الثاني

تتم المقارنة بين االنعكاس واإلزاحة بالمستوى البديهي •      
  .أو الحدسي

) تحويل(من الناحية الرياضية يعتبر االنعكاس نسخ •      
المعّرف بواسطة مستقيم في المستوى، بحيث للمستوى 

إلى نقطة ) تُحوَّل(أن كل نقطة في المستوى تُنَْسخ
موجودة في الطرف اآلخر من المستقيم وعلى نفس 

  .نهعالبعد 
ال نبحث في المدرسة االبتدائية انعكاس كل المستوى، •      

 االنعكاسيتم بناء إدراك  . األشكالانعكاسولكن نبحث 
استعمال : اليات بوسائل ملموسة، مثلمن خالل فع

المرآة وطي الورق أو بالنظر خلف صفحة مكتوب 
   .عليها

       

       

       

ضاعفوا مضلعات  من التالميذ أن ي نطلبيمكن أن
 .جديدة من مضلعات معطاة بواسطة عملية االنعكاس

كتشاف إ  إلىميذهذه الفعاليات من شأنها توجيه التال
 الصياغة الرسمية صفات االنعكاس دون االعتماد على

المجردة لوصف صفات االنعكاس وإنما اكتشافها من 
  .التمييز البصريخالل 

  .نبّين للتالميذ المتفوقين االنعكاس في مجاالت أخرى•      
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

  :أمثلة       

) قبل من الذي ُدرَِس(انعكاس مستقيم األعداد  .  أ    
  .نسبة لنقطة الصفر

 يحول 1، ونسبة للعدد -3 إلى 3يحول العدد 
   .-3  العدد إلى5 العدد

 0ماذا يحدث لو قمنا بعملية االنعكاس نسبة إلى 
 ؟1ومن ثم نسبة إلى 

كتابة بواسطة المرآة، وكتابة : كتابات خفية، مثل .ب    
  . انعكاس مجموعة حروف أبجديةعنناتجة 

  
  سخواص االنعكا  -

 نسبة لخط مستقيم

  ".يحافظ على األبعاد"االنعكاس  .1 

 خط نقطة وصورتها تبعدان نفس البعد عن .2   
  .االنعكاس

  
  
  

طرف العلم األصلي وطرف العلم المنعكس يبعدان مسافة 
  .ن خط االنعكاسعمتساوية 

للمعلم، (ُينَْسخ كل شكل إلى الشكل المطابق له  .3   
 عند االنعكاس إلى قطعة بما أن كل قطعة تُنَْسخ

  ).مساوية لها في الطول، فإن ذلك يحفظ التطابق
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

      4.

        
 

  ".ُيغّير االتجاه"االنعكاس 
يساعد تغيير االتجاه على معرفة االنعكاس نسبة 
لإلزاحة والدوران اللذان يحافظان على االتجاه ، 

  :تية اآلالرسماتكما هو مبين في 
  
  
  
  
  
  
  

  الدوران                اإلزاحة                    االنعكاس        
  يحافظ على االتجاه     ر االتجاه           تحافظ على االتجاه   يغّي
  
  

النقاط التي تقع على خط االنعكاس هي نقاط .5      
االنعكاس أي عند تحويلها بواسطة  ("ثابتة"ساكنة 

  ).تبقى مكانها
  
  
  
  

طرف طرف عصا البالون في الصورة األصلية يلتقي مع 
، هذه )ن انعكاس البالون األولالناتج ع(عصا البالون الثاني 

  .نقطة ساكنةالنقطة تسمى 
  

بودنا أن نؤكد أن الهدف ليس توجيه التالميذ         
  .لصياغة تلك الخواص
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

  )نسبة لمستقيم(تماثل  -
 

 
 مستقيًما بواسطته نستطيع نسخ  في الشكلإذا وجدنا •

  .الشكل على نفسه، فإن هذا الشكل يكون متماثالً

  
ث التالميذ عن التماثل في صور بيوت، يبح  •   

 أمثلة من الطبيعة والفن المعماري،  وفيحيوانات،و
  .وأيًضا في أشكال هندسية

 

  .للتالميذ الذين درسوا االنعكاس في الصف األول •    اإلزاحة  -
 كل نقطة في المستوى بنفس اإلزاحةنحرك في عملية  •      

  . االتجاهبنفس الُبعد و
  

 كل المستوى، إزاحةال نبحث في المرحلة االبتدائية  •      
  .وإنما نبحث إزاحة األشكال

  
استعمال يتم بحث اإلزاحة من خالل الفعاليات و •      

ميذ تهدف هذه الفعاليات لتوجيه التال. وسائل ملموسة
فحص  من خالل  إلى معرفة خواص عملية اإلزاحة

من زخارف ورسمات مختلفة، ومناظر من الطبيعة و
  .الفن المعماري

  
: أشكال بواسطة عملية اإلزاحة، مثالًبناء نماذج  •      

  .إزاحة شكل معطى عدة مرات على جدول تربيعات
      

      

      

بحث أشكال ونماذج ناتجة عن عمليات إزاحة  •
تهدف هذه الفعاليات الكتشاف خواص عملية  .مختلفة

اإلزاحة بدون صياغة رسمية لتلك الخواص، وإنما 
  .التمييز البصريالكتشافها من خالل 
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عدد   المواضيع
الساعات 

  أمثلة وتوضيحات

    اإلزاحة ليس فقطاءإجريمكن : للتالميذ المتفوقين •      
 لألحرف الكتابة الخفية ف.على األشكال في المستوى

 ا واحًدا نحو األمام هي إزاحة الحرف حرفًاألبجدية
فيمكن  احتجتمإذا ).   أإلى الحرفاء حرف الت(

  .لحروفاالستعانة بعجالت ا
  .عملية اإلزاحة تحافظ على األبعاد.1    خواص عملية اإلزاحة  -

إلى شكل مطابق له ) عند إزاحته(ينتقل كل شيء .2      
للمعلم، بما أنه كل قطعة تُنَْسخ عند اإلزاحة إلى (

القطعة المساوية لها في الطول، فإن ذلك يحفظ 
  ).التطابق

  ".تحافظ على االتجاه"عملية اإلزاحة  .3      
  . في عملية اإلزاحةنقطة ساكنةال توجد  .4      

 توجيه التالميذ لصياغة بودنا أن نؤكد بأن الهدف ليس        
  .تلك الخواص
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  التمكن والقدرة على التنفيذ
  

  . باآلحاد والعشراتواإلحصاءالعد 
  .ترتيب أعداد ذات منزلتين
  .100قراءة وكتابة األعداد حتى 

، منزلتان، )رقم(آحاد، عشرات، مئات، منزلة، عدد، عدد ذو منزلة واحدة : معرفة المصطلحات
  .الث منازل، عدد زوجي، فردي، العدد السابق، والعدد التاليث

  .100الجمع والطرح األفقي والعمودي حتى 
  . شفهًيا20معرفة حقائق الجمع والطرح حتى 

والتي تشمل على أكثر " التجميع"مسائل جمع وطرح من مرحلة واحدة ومرحلتين من نوع مسائل 
  .رحمن عملية حسابية واحدة في الجمع أو الط
 والتي يتم فيها تطبيق عمليات الجمع والطرح حتى 100تنفيذ مهام بحث لها عالقة باألعداد حتى 

100.  
  .القدرة على تجسيد تمرين ضرب وتمرين قسمة

  .10، 5، 4، 3، 2، 1مضاعفات الـ 
   .2القسمة على ، وبحث جداول الضرب
  .ضربوحاصل عوامل، : معرفة المصطلحات
  . واحدة في الضربمسائل ذات مرحلة

  .تصنيفات غير رسمية لألجسام، و وتقسيم أجسام بسيطة بوسائل ملموسة مختلفةبناء

  .رؤوس، أضالع ووجوه: تحليل مكونات األجسام ومعرفة المصطلحات
  ): لتلك الموجودة في الصف األولباإلضافة(معرفة المصطلحات 

  .أجسام، أشكال، مكعب، صندوق، ُأسطوانة، هرم، مخروط
  ). في الحاالت البسيطة(مالءمة أجسام لرسومات أو لصور خاصة بها 

  .مقارنة مساحات
  .قياس مساحات بواسطة عملية التغطية أو التقسيم إلى أجزاء

  .استعمال وحدات قياس عشوائية لقياس المساحة
  .إيجاد محيط أشكال بواسطة عد وحدات الطول

  .طولالمساحة ووحدات ال وبين وحدات ،محيطالمساحة وال بين الحدسيالتمييز 
  .مساحةالحدة ومساحة، محيط، و: معرفة المصطلحات
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