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الكفاية 
 العامة

 العد والجبر -0
استخدام األعداد والبنى الرياضية 

 في مواقف متنوعة

 الهندسة والقياس -5
استكشاف خواص أشكال هندسية في البيئة 

 مألوفة المحيطة وفي سياقات رياضية

 األنماط والدوال -3
تحليل أنماط / عالقات/ اتجاهات 

 يمكن مالحظتها في عمليات مختلفة

 معالجة البيانات والنمذجة -4
البحث في بيانات كمية ونوعية لدراسة 

 عالقات وعمليات رياضية

المنطق والتواصل  -2
استخدام المنطق 

والتبرير في سياقات 
 تواصل متنوعة

الكفايات 
 الخاصة

بناء، قراءة وكتابة أعداد حتى  0-0
بناء على فهم نظام العد  011العدد 

ألعداد مكونة من رقمين باستخدام 
 عناصر حسية وتمثيالت.

التمييز بين أشكال هندسية من خالل  5-0
 تمثيالت متوفرة ثنائية وثالثية األبعاد 

 –صور فنية  –) تشمل رسومات 
 وتمثيالت تخطيطية (

وقواعد في تحديد نظم  3-0
ظواهر/ عمليات/ بنى رياضية 

 بسيطة متكررة من البيئة المحيطة.

فرز وتصنيف أشياء حسب  4-0
 خواصها، باستخدام معيار أو معيارين

صياغة مالحظات  2-0
باستخدام أدوات الربط 

المنطقي: " و" ، " أو" 
 ، " ال "

مقارنة وترتيب أعداد كلية  0-5
لمجموعة من العناصر تصل إلى 

 عنصر. 011

توجيه وتحريك أشكال في مخطط  5-5
مكاني تبعاً لعالمات محددة باستخدام 

تحت  –فوق  –على  –تعبيرات مثل: في 
 –يسار  –خلف  –أمام  –بالقرب من  –

 رأسي. –أفقي  –خارج  –داخل  –يمين 

مالحظة أوجه تطابق / ترابط  3-5
بين عناصر مجموعتين من أشياء، 

ية أقل من رسومات، أو أعداد كل
51 

تمثيل بيانات بتسجيل عالمات  4-5
وتفسير رسوم بيانية باستخدام أشياء 

 حقيقية وأشخاص.

تحديد عالقات  2-5
 سببية من النوع :

)إذا ....، فإن ....( بين 
 حدثين متتاليين.

–1مالحظة قيمة عدد من  0-3
باستخدام موقعه على خط  011

األعداد، تقدير وتقريب كميات 
 وأعداد.

استخدام وحدات قياس غير مقننة  5-3
 لتحديد ومقارنة أطوال.

استكشاف طرق لتجميع /  3-3
بناء  011تجزيء أعداد أقل من 

على عمليات جمع وطرح، 
واستخدامها الكتشاف قواعد 

 وخواص العمليات.

تمييز واستخدام مواقف معينة أو  4-3
تعبيرات تتضمن عمليات جمع وطرح 

ى ... أكثر" ، )"كان هناك ... وقد أت
"...ذهب بعيدأ" ، ..... إلخ( لحل مسائل 

 لفظية.

االستجابة لتعليمات  2-3
 بسيطة.

استخدام األسماء والرموز  0-4
التالية في سياقات مناسبة: >، <، 

، مصطلح، ناتج جمع،  –=، +،
 مجموع، فرق.

استخدام وحدات قياس غير مقننة  5-4
 مقننة لتحديد ومقارنة أوزان وسعات.

استكشاف عالقات بين عملية   3-4
 011-1والطرح ألعداد  الجمع

واستخدامها للتحقق من نواتج 
 عمليات حسابية.

استكشاف سياقات محسوسة لطرح  4-4
تمارين ومسائل جمع وطرح ألعداد من  

1-011 

 

استخدام النصف والضعف في  0-2
 سياقات بسيطة ومألوفة.

استخدام بعض الوحدات المقننة  5-2
 لقياس الوقت:

 تمييز الساعات الكاملة على ساعة اليد 
  ،تمييز مكونات التقويم: يوم، أسبوع

 شهر، سنة.

مالحظة اإلبدال في عملية  3-2
الجمع، واستخدامها في حل مسائل 

حسابية ذهنية )دون استخدام 
 المصطلحات(

  

 إجراء عمليات جمع وطرح  0-2
 011 – 1من  

إلجراء عمليات استخدام النقود  5-2
تحويل لقيم مكافئة باستخدام تمثيالت غير 

 21-1مقننة في ألعاب بسيطة مع أعداد 

إبداء الفضول لمالحظة أنماط  3-2
 في البيئة المحيطة.
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