
 التخطيط السنوي للرياضيات الصف الثاني

 ساعة دراسية 56أسبوعًا =  31الفصل الدراسي األول 

 

 محتوى التعلم كفايات/ معايير المنهج وحدة التعلم الرقم
عدد 

 الساعات
 األسابيع

مدخل للمفاهيم  1
 الرياضية

 
 هواياتي

 
 

الموقع في الفراغ:   توجيه وتحريك أشكال في مخطط مكاني تبعا لتعليمات محددة 2-2
أعلى  –خارج  –داخل 

يمين  –يسار  –أسفل  -
لألمام  -خلف  –أمام  –
مائل  –بين  -للخلف  –
 رأسي -أفقي  –

 األنماط 
 التمثيالت البيانية 
  ،التصنيف: شكل

 لون، فئة
 مراجعة 

5 1 

إجراء استقصاءات بسيطة من خالل مالحظة وتعميم أنماط أو نظم  3-1
المحيطة ، إكمال أو تكوين نماذج متكررة باستخدام أشياء أو  في البيئة

 100 -0أعداد 

 لمالحظة واستكشاف أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

 تصنيف وتسجيل بيانات من بيئة مألوفةفرز،  4-1

ابتكار رسوم بيانية )بمصورات وأعمدة بسيطة( من أشياء حقيقة،  4-2
 وتفسير بيانات من خالل مقارنة كميات

ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام رسومات بسيطة وأدوات الربط  5-1
 المنطقي: "و" ، "أو" ، "ال"

إبداء ،  للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكار خاصة  واالستجابة 5-3
 في مجموعاتاستعداد للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو 

 األعداد الكلية 2
 0- 100 
 

مجموعتي 
 الجميلة

تمثيل، قراءة، كتابة  • 100بناء، قراءة وكتابة أعداد حتى العدد  1-1
 100أعداد حتى 

 االسماء اللفظية •
  100مناقشة العدد  •
 العد التسلسلي  •
مقارنة أعداد حتى  •

100  
ترتيب أعداد حتى  •

100  
 تقدير وتقريب •
 أعداد ترتيبية •
 أعداد فردية وزوجية •
 مراجعة •

10 2-3  

 عنصر 100كلية  لمجموعة تصل الى مقارنة وترتيب أعداد  1-2

باستخدام موقعه على خط  100   -0عدد من  قيمةمالحظة  1-3
 األعداد، تقدير وتقريب كميات وأعداد

 مالحظة أوجه تطابق / ترابط بين عناصر مجموعتين من أشياء، 3-2
  20رسومات أو أعداد كلية أقل من

 كجمع او فرق 100طرق لتجزيء أعداد أقل من استكشاف  3-3

 لمالحظة واستكشاف أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام رسومات بسيطة وأدوات الربط  5-1
 المنطقي: "و" ، "أو" ، "ال"

 للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
إبداء استعداد للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو في 

 مجموعات

جمع وطرح  3
 من   أعداد

0 - 20 
 

 نزهة عائلية

–،+، : >،<،=األسماء والرموز التالية في سياقات مناسبةاستخدام  1-4
 مجموع، فرق، مصطلح، ناتج جمع، 

  جمع )بدون إعادة
التسمية/ مع إعادة 

 التسمية(
  طرح )بدون إعادة

التسمية/ مع إعادة 
 التسمية(

 حل مسائل بالجمع 
 حل مسائل بالطرح 
عالقة الطرح بعملية  •

 الجمع
 جمع أم طرح؟ 

)يطرح المتعلم مسألة 
ويحلها باستخدام 

 المصورات(
 مراجعة 

5 4 

 100جمع وطرح في حدود إجراء عمليات  1-6

،  1000-0بحعدود بين عمليتي الجمعع والطعرح استكشاف  عالقات   3-4
بين الجمع والضرب ، بين الضرب والقسمة ، بين القسمة والطرح بحعدود 

(0-100 ) 

(، واستخدامها 100-0مالحظة خواص عمليتي الجمع والطرح من ) 3-5
 استخدام المصطلحات(لحل مسائل حسابية ذهنيا ) دون 

 لمالحظة أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

تمييز مواقف محسوسة أو تعبيرات تتضمن عمليعات جمعع ،طعرح أو  4-3
ضرب واستخدام تلك التعبيرات لحل مسائل مقننة و غير مقننة العداد معن 

0-100 

 (100-0عداد بين)واحدة ألن ومسائل لفظية ذات خطوة اريمطرح ت 4-4

 ةفي حل مسائل رياضي ةبداء الثقإ 4-6

ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام رسومات بسيطة وأدوات الربط  5-1
 المنطقي: "و" ، "أو" ، "ال"

 للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
أثناء أداء المهام فرديا و / أو في إبداء استعداد للتعلم من اآلخرين 

 مجموعات

 



 محتوى التعلم كفايات/ معايير المنهج وحدة التعلم الرقم
عدد 

 الساعات
 األسابيع

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع وطرح 
 أعداد من 

0 – 100  
 
 

، –،+، : >،<،=األسماء والرموز التالية في سياقات مناسبةاستخدام  1-4
 مجموع، فرقمصطلح، ناتج جمع، 

  جمع )بدون
إعادة التسمية/ 

مع إعادة 
التسمية( ألعداد 

 100-0بين 
  طرح )بدون

إعادة التسمية/ 
مع إعادة 
 التسمية(

 عالقة الجمع
 بعملية الطرح

  استخدام
العناصر 

والتمثيالت 
لعرض خواص 

عملية الجمع 
)دون استخدام 
 المصطلحات( 

أجمع، اطرح،  •
كّون، حل 

مسائل 
باستخدام 

 المصورات
 مراجعة 

15 5-7 

 100إجراء عمليات جمع وطرح في حدود  1-6

، .....( □، *، ∆، ᵒاستخدام الرموز والرسومات مثل: )؟، "...."،  1-9
 الستبدال أعداد مجهولة

 100-0بحدود بين عمليتي الجمع والطرح استكشاف  عالقات   3-4
 واستخدامها للتحقق من نواتج عمليات حسابية 

مالحظة االبدال في عملية الجمع واستخدامها لحل مسائل حسابية ذهنيا )  3-5
 دون استخدام المصطلحات(

 لمالحظة واستكشاف أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

عمليات جمعع ،طعرح أو ضعرب تمييز مواقف محسوسة أو تعبيرات تتضمن  4-3
 100-0واستخدام تلك التعبيرات لحل مسائل مقننة و غير مقننة العداد من 

استكشععاف سععياقات محسوسععة لطععرح تمععارين ومسععائل جمععع وطععرح العععداد   4-4
(0-100 ) 

 ابداء الثقة في حل مسائل رياضيه  4-6

رسومات بسيطة وأدوات الربط ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام  5-1
 المنطقي: "و" ، "أو" ، "ال"

 للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
 إبداء استعداد للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو في مجموعات

 الهندسة 5
 

 مدينة االلعاب

األبعاد ومالحظة بعض الخواص  تصنيف أشياء تمثل أشكال ثنائية وثالثية 2-1
(البسيطة )مثل التماثل  

أشكال ثنائية  •
االبعاد: 
المثلث، 
المربع، 
الدائرة، 

 والمستطيل
التمييز بين  •

عناصر 
ألشكال مثل 
المكعب أو 

الكرة او شبه 
 المكعب

 مراجعة •

5 8 

 توجيه وتحريك أشكال في مخطط مكاني تبعا لتعليمات  محددة  2-2

استقصاءات بسيطة من خالل مالحظة وتعميم أنماط أو نظم في إجراء  3-1
100-0إكمال أو تكوين نماذج متكررة باستخدام أشياء أو أعداد  البيئة المحيطة  

 تصنيف وتسجيل بيانات من بيئة مألوفةفرز،  4-1

إبداء استعداد ،  للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
 للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو في مجموعات

 مدخل الضرب   6
 

لقاء األهل 
 واألصدقاء

، رمز الجمع : >،<،=األسماء والرموز التالية في سياقات مناسبةاستخدام  1-4
، ناتج الجمع، )÷((، رمز القسمة x(، رمز الضرب )-)+(، رمز الطرح )

عملية: الجمع، الفرق، الباقي، ناتج عملية ضرب، المجموع، مصطلحات 
 المقسوم، المقسوم عليه، ناتج القسمة

  مدخل ضرب
أعداد باستخدام 
الجمع المتكرر 

لمجموعات 
 متساوية

  مدخل الضرب
باستخدام العد 

 التجاوزي

 حل مسائل 
 مراجعة 

5 9 

 100إجراء عمليات جمع وطرح اعداد في حدود  1-6

 ( 100و0اجراء عملية ضرب ألعداد بين ) 1-7

إجراء استقصاءات بسيطة من خالل مالحظة وتعميم أنماط أو نظم في  3-1
 البيئة المحيطة

100-0إكمال أو تكوين نماذج متكررة باستخدام أشياء أو أعداد   

100طرق لتجزيء أعداد أقل من استكشاف  3-3  

  لمالحظة واستكشاف أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

تمييز مواقف محسوسة أو تعبيرات تتضمن عمليات جمعع ،طعرح أو ضعرب  4-3
 100-0واستخدام تلك التعبيرات لحل مسائل مقننة و غير مقننة العداد من 

 ( 100-0طرح تمارين ومسائل لفظية ذات خطوة واحدة باعداد بين ) 4-4

 ابداء الثقه في حل مسائل رياضيه  4-6

ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام رسومات بسيطة وأدوات الربط  5-1
 المنطقي: "و" ، "أو" ، "ال"

 للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
 مجموعات إبداء استعداد للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو في



 محتوى التعلم كفايات/ معايير المنهج وحدة التعلم الرقم
عدد 

 الساعات
 األسابيع

 مفهوم الضرب  7
 
 
 
 
الجمعية  

 التعاونية

، رمز الجمع : >،<،=األسماء والرموز التالية في سياقات مناسبةاستخدام  1-4
الجمع، ، ناتج )÷((، رمز القسمة x(، رمز الضرب )-)+(، رمز الطرح )

المجموع، مصطلحات عملية: الجمع، الفرق، الباقي، ناتج عملية ضرب، 
 المقسوم، المقسوم عليه، ناتج القسمة

  استكشاف بناء
 مصفوفات 

  الضرب
باستخدام خط 

 األعداد

  الضرب
 الرأسي

 األنماط 

 حل مسائل 

  مصطلحات
محددة: العامل، 

الناتج، "....أكثر 
 ...مرة من...."

 مراجعة 

15 10-12 

 (100و0اجراء عملية ضرب ألعداد بين ) 1-7

، .....( □، *، ∆، ᵒاستخدام الرموز والرسومات مثل: )؟، "...."،  1-9
 الستبدال أعداد مجهولة

إجراء استقصاءات بسيطة من خالل مالحظة وتعميم أنماط أو نظم في  3-1
 البيئة المحيطة

100-0أشياء أو أعداد إكمال أو تكوين نماذج متكررة باستخدام   

100طرق لتجزيء أعداد أقل من استكشاف  3-3  

، بععين  1000-0بحععدود بععين عمليتععي الجمععع والطععرح استكشععاف  عالقععات   3-4
 ( 100-0الجمع والضرب ، بين الضرب والقسمة ، بين القسمة والطرح بحدود )

(، واستخدامها لحل 100-0)مالحظة خواص عمليتي الجمع والضرب من  3-5
 مسائل حسابية ذهنيا ) دون استخدام المصطلحات(

 لمالحظة واستكشاف أنماط في البيئة المحيطة إبداء الفضول 3-6

 ابداء الثقه في حل مسائل رياضيه  4-6

ترابط  نتائج المالحظات  باستخدام رسومات بسيطة وأدوات الربط  5-1
 ، "أو" ، "ال"المنطقي: "و" 

تحديد عالقات سببية بسيطة بين حدثين متتالين والتعبير عنها بكلمات  5-2
 بسيطة

 للتعليمات طرح أسئلة لتوضيح أفكارخاصة  واالستجابة 5-3
 إبداء استعداد للتعلم من اآلخرين أثناء أداء المهام فرديا و / أو في مجموعات

مراجعة  8
وتجميع 
 األولالفصل 

 تمارين على:  -  100بناء، قراءة وكتابة أعداد حتى العدد  1-1
قراءة، كتابة، 

مقارنة، ترتيب، 
تكوين، تجزيء 

 أعداد
 عمليات -

حسابية )جمع ، 
طرح، ضرب( 
على أعداد كلية 

0-100 
 

5 13 

 100كلية  لمجموعة من االعداد حتى مقارنة وترتيب أعداد  1-2

باستخدام موقعه على خط األعداد، تقدير  100   -0عدد من  قيمةمالحظة  1-3
 وتقريب كميات وأعداد

، رمز الجمع : >،<،=األسماء والرموز التالية في سياقات مناسبةاستخدام  1-4
، ناتج الجمع، )÷((، رمز القسمة x(، رمز الضرب )-)+(، رمز الطرح )

الباقي، ناتج عملية ضرب، المجموع، مصطلحات عملية: الجمع، الفرق، 
 المقسوم، المقسوم عليه، ناتج القسمة

 100إجراء عمليات جمع وطرح اعداد في حدود  1-6

 ( 100 – 0إجراء عملية ضرب ألعداد بين)  1-7

، .....( □، *، ∆، ᵒاسععععععتخدام الرمععععععوز والرسععععععومات مثععععععل: )؟، "...."،  1-9
 الستبدال أعداد مجهولة

إجراء استقصاءات بسيطة من خالل مالحظة وتعميم أنماط أو نظم في  3-1
 البيئة المحيطة

100-0إكمال أو تكوين نماذج متكررة باستخدام أشياء أو أعداد   

 100طرق لتجزيء أعداد أقل من استكشاف  3-3

 حصة دراسية 65 كفاية خاصة مختلفة  23 المجموع
13 

 أسبوع

 

 ،،2016/  5/  4إلى  2016/ 5/  1التدريبية لمعلمات الصف الثاني ،، المجموعة الثامنة التدريبية من الدروة 

 (  www.eqbalmath.wordpress.comالمدونة الشخصية )  –أ. إقبال المطيري  المدرب/ 

 ( eqbalalmutairy@) مدرب معتمد في التنمية البشرية    –الجهراء التعليمية موجهة فنية لمادة الرياضيات بمنطقة 

 م 2016/  4/  28الملفات التي تم توزيعها من مجموعة المدربين األساسيين للمنهج الوطني الكويتي حتى تاريخ المرجع : 

 

http://www.eqbalmath.wordpress.com/

