الرٌاضٌات
الصف الثانً ابتدائً
التحضٌر بطرٌمة الخطة التفصٌلٌة
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ٍزبثعخ رحقٞق اى٘الء هلل ٗحذٓ ٗجعو األعَبه خبىظخ ى٘جٖٔ ٍٗظزقَٞخ ف ٜمبفخ ج٘اّجٖب عي ٚشزعٔ.
دعٌ اىعقٞذح اإلطالمٍٞخ اىزال ٜرظالزق ٌٞثٖالب ّاالزح اى بىجالخ ئىال ٚاىنالُ٘ ٗاإلّظالبُ ٗاىحٞالبح فال ٜاىالذّٞب ٗاٟخالزح ثبىَألالبٕ ٌٞاألطبطالٞخ ٗاى قبفالخ اإلطالمٍٞخ اىزالٜ
رجعيٖب ٍعزشح ثبإلطمً ٗقبدرح عي ٚاىذع٘ح ئىٗ ٔٞاىذفبع عْٔ.
رَن ِٞاالّزَبء اىح ٜألٍخ اإلطمً ٗاىحبٍيخ ىزاٝخ اىز٘حٞذ.
رحقٞق اى٘فبء ىي٘طِ اإلطمٍ ٜاىعبً ٗاى٘طِ اىخبص (اىََينخ اىعزثٞخ اىظع٘دٝخ).
رعٖذ قذراد اى بىجخ ٗاطزعذادٕب اىَخزيف اىذٝ ٛاٖز فٕ ٜذٓ اىألززح ٗر٘جٖٖٞب ٗفالق ٍالب ْٝبطالجٖب ٍٗالب ٝحقالق هٕالذافٖب اىززث٘ٝالخ اإلطالمٍٞخ فالٍ ٜألٍٖٖ٘الب
اىعبً.
رَْٞخ اىزألنٞز اىعيَ ٜىذ ٙاى بىت ٗرعَٞق رٗح اىجحث ٗاىزجزٝت ٗاىززجع اىَْٖجٗ ٜاطزخذاً اىَزاجع ٗاىزع٘د عي ٚطزق اىذراطخ اىظيَٞخ.
ئربحخ اىألزطخ ىي بىجبد اىقبدراد ٗئعذادٌٕ ىَ٘اطيخ اىذراطخ ثَظز٘ٝبرٖب اىَخزيألخ ف ٜاىَعبٕذ اىعيٞب ٗاىنيٞبد اىجبٍعٞخ فٍ ٜخزيف اىزخظظبد.
رٖٞئخ طبئز اى بىجبد ىيعَو فٍٞ ٜبد ِٝاىحٞبح ثَظز٘ ٙالئق.

 -1فٌٖ اىَحٞظ اىَبد ٍِ ٛحٞث اىنٌ ٗ اىنٞف ٗ اىشنو .
 -2اىقذرح عي ٚر٘ظٞف هطبىٞت اىزألنٞز اىزٝبض ٜف ٜحو اىَشنمد .
 -3ئدراك اىَألبٕ ٗ ٌٞاىق٘اعذ ٗ اىعمقبد ٗ األَّبط اىزٝبضٞخ .
 -4امزظبة اىَٖبراد ٗ اىخجزاد ف ٜئجزاء اىعَيٞبد اىزٝبضٞخ اىَخزيألخ .
 -5رَْٞخ اىقذرح ٗ االطزعذاد ىيزعيٌ اىذار. ٜ
 -6رَْٞخ اىقذرح عي ٚاالرظبه ٗ اىزعجٞز ثيغخ اىزٝبضٞبد .
ٍ -7عزفخ ئطٖبٍبد اىزٝبضٞبد ف ٜاىحٞبح ٗ ف ٜرقذً اىعيً٘ األخز.ٙ
 -8رَْٞخ ٍ٘ٞه ٗ ارجبٕبد ئٝجبثٞخ ّح٘ اىزٝبضٞبد ٗ رقذٝز عيَبء اىزٝبضٞبد ف ٜر ٘ٝزٕب .
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اسم الدرس

التارٌخ

تولٌع المعلمة

تولٌع المدٌرة

ر٘سٝع ٍْٖج ٍبدح اىزٝبضٞبد
األطج٘ع

اىزبرٝخ
ٍِ

ئىٚ

1

األحذ 1440/4/30

اىخَٞض 1440/5/4

2
3

األحذ 1440/5/7
األحذ 1440/5/14

اىخَٞض 1440/5/11
اىخَٞض 1440/5/18

4

األحذ 1440/5/21

اىخَٞض 1440/5/25

5

األحذ 1440/5/28

اىخَٞض 1440/6/2

6

األحذ 1440/6/5

اىخَٞض 1440/6/9

7
8

األحذ 1440/6/12
األحذ 1440/6/19

اىخَٞض 1440/6/16
اىخَٞض 1440/6/23

9

األحذ 1440/6/26

اىخَٞض 1440/6/30

10

األحذ 1440/7/3

اىخَٞض 1440/7/7

11
12
13
14

األحذ 1440/7/10
األحذ 1440/7/17
األحذ 1440/7/24
األحذ 1440/8/2

اىخَٞض 1440/7/14
اىخَٞض 1440/7/21
اىخَٞض 1440/7/28
اىخَٞض 1440/8/6

15

األحذ 1440/8/9

اىخَٞض 1440/8/13

17+16

األحذ 1440/8/16

اىخَٞض 1440/8/27

اىذرٗص
النقود -عد النقود –النقود ()0111لاير
الوقت بالساعات الكاملة – الوقت بنصف ساعة –
رقذٝز اىشٍِ  -اى٘قذ -هحو اىَظأىخ هثحث عِ َّظ – اى٘قذ ثزثع طبعخ – اى٘قذ ألقزة  5دقبئق
ٕٞب ثْب ّيعت – اخزجبر اىألظو  – 8مظ٘ر اى٘حذح – اىنظ٘ر اىذاىخ عي ٚهم ز ٍِ جشء
هحو اىَظأىخ هرطٌ ط٘رح – اىنظ٘ر اىَظبٗٝخ ىي٘احذ – ٍقبرّخ اىنظ٘ر – اىنظ٘ر مأجشاء ٍِ ٍجَ٘عخ
– اطزقظبء حو اىَظأىخ
اخزجبر اىألظو  – 9اىَئبد – اىَئبد ٗاىعشزاد ٗ اٟحبد – هحو اىَظأىخ هّشئ قبئَخ
اىقَٞخ اىَْشىٞخ ىألعذاد حز – 1000 ٚرذرٝجبد ئضبفٞخ – ٕٞب ثْب ّيعت – قزاءح األعذاد حزٗ 100 ٚ
مزبثزٖب
ٍقبرّخ األعذاد – رزرٞت األعذاد – األَّبط اىعذدٝخ  -اخزجبر اىألظو
اىَجظَبد – األٗجٔ ٗ اىحزف ٗاىزؤٗص – األشنبه اىَظز٘ٝخ
أحل المسألة أبحث عن نمط – األشكال المستوٌة – األضالع والرؤوس – ممارنة األشكال الهندسٌة –
تكوٌن األشكال
اخزجبر اىألظو  – 11اخزجبر رزامَٗ– ٜحذاد اى ٘ه غٞز اىقٞبطٞخ – هحو اىَظأىخ (هخَِ ثٌ هرحقق ) –
قٞبص األط٘اه ثبىظْزَٞززاد
اطزعَبه اىَظ زح – اىظْزَٞززاد – اىَظبحخ – اطزقظبء حو اىَظأىخ
اخزجبر اىألظو ٗ – 12حذاد اىظعخ غٞز اىقٞبطٞخ – هحو اىَظأىخ ( هٍ يٖب ) – اىَييززاد ٗ اىيززاد
ٗحذاد اى٘سُ غٞز اىقٞبطٞخ – اىجزاً ٗ اىنٞي٘ جزاً – اطزقظبء حو اىَظأىخ – اخزجبر اىألظو 13
جَع اىَئبد – اىجَع ثاعبدح رجَٞع اٟحبد  -اىجَع ثاعبدح رجَٞع اىعشزاد
هحو اىَظأىخ – هّشئ جذٗال – رقذٝز ّبرج اىجَع – طزح اىَئبد – اى زح ثاعبدح رجَٞع اىعشزاد
اى زح ثاعبدح رجَٞع اىَئبد – رقذٝز ّبرج اى زح – اخزجبر  – 14اخزجبر رزامَ2 ٜ
االخزجبراد
اىْٖبئٜ

ٍمحابد

الخطة التفصٌلٌة لتنفٌذ المهمات التعلٌمٌة لدروس الرٌاضٌات داخل الفصل
الٌوم

التارٌخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط

مهارة
المذاكرة ( )

الممارنة
االستنتاج

تدوٌن المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهٌئة
الوحدة والفصل
دور المعلمة
 توفٌر األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
 شرح الهدف من
النشاط.
 توزٌع بطالات الصمة
وتوجٌه التلمٌذات إلى
كتابة أي معلومات
مثٌرة لالهتمام وأي
أسئلة ٌرغبن فً
معرفة إجاباتها أثناء
لراءتهن للدرس.

الصف

الفصل

اإلجراءات
دور المتعلمة
 تنفٌذ خطوات النشاط
ضمن العمل فً
مجموعات.
 استنتاج ما ٌهدف إلٌه
النشاط من خالل
المالحظة والتولع.
 تدوٌن المعلومات
المثٌرة لالهتمام على
الملصمات أثناء لراءة
الدرس.
 تدوٌن األسئلة التً
ٌرغبن فً معرفة
إجاباتها أثناء لراءتهن
للدرس.

الزمن

 25دلٌمة

 20دلٌمة

الفصل/الوحدة

موضوع الدرس

المٌاس :النمود والزمن

النمود (لاير 5 ،رٌاالت،
 10رٌاالت 50 ،رٌاال ا)

األدوات

االستراتٌجٌات

التموٌم

أدوات وخامات
النشاط

حل المشكالت

حددي لٌمة
مجموعة من
األوراق النمدٌة
بالعد التصاعدي.

بطالات الصمة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتً

صفً عاللة
الورلة النمدٌة من
فئة  50رٌاال ا
باألوراق من
الفئات األخرى:
 10رٌاالت5 ،
رٌاالت ،لاير
واحد.

األخ٘ح اىَعيَٗ ِٞاىَعيَبد
ّللاه اٗثا ازمابرٔ
ظ امً ا
اى ّ
عياٞنٌ اٗرحَخ َ
ٝظز ٍإطظخ اىزحبضٞز اىحذ ٝخ
www.mta.sa
هُ رقذً ىنٌ جَٞع ٍب ٝخض ٍبدٓ اىزٝبضٞبد
رحضٞز  +ر٘سٝع  +هٕذاف

هّ٘اع اىزحبضٞز
خَبطٗ + ٜحذاد ٍ +ظزد +ثْبئ + ٜاالطززارٞجٞبد اىحذ ٝخ  +ث بقبد رخ ٞظ اىذرٗص

اىَزفقبد
ثمثخ عزٗع ث٘ر ثْ٘ٝذ ٍخزيألخ ىنو درص
+
طجمد اىزق٘ٗ ٌٝاىَٖبراد حظت ّابً ّ٘ر

+
ٍجيذاد اخزجبراد ٍزْ٘عٔ
+
هٗراق قٞبص ىنو درص
+
هٗراق عَو ىنو درص
+
طجو ئّجبس اىَعيَخ
+
ٍحز٘ٝبرٔ ٗطجو ئّجبس اى بىجخ
+
هطئيخ ٗهج٘ثخ ثزّبٍج حظِ ىجَٞع اىألززاد
+
خزائظ ٍٗألبٌٕٞ

+
حو هطئيخ اىنزبة

شزح ٍزَٞش ثبىألٞذ ٘ٝىجَٞع درٗص اىَْٖج

التوصٌل للرٌاض والخرج مجانا
)التوصٌل لبالً مدن المملكة عبر الفٌدكس ( المستعجل  42ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجٌل معلومات اإلستالم

 :ىي يت ٍِ داخو اىََينخ َٝنْل اإلرظبه عي ٚرقٌ

0505107025
0551092444

0555107025
0557977722

وٌمكنكم كذلن تسجٌل الطلب
إلكترونٌا ا عن طرٌك الرابط
www.mta.sa/c
كذلن ٌمكننا التوصٌل عن االٌمٌل او الفٌدكس لجمٌع مدن المملكة
)سً دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادٌة ( حسب طلبكم
اٌمٌل المبٌعات
T@mta.sa

سعر المادة على سً دي  20لاير
سعر المادة عن طرٌك االٌمٌل  20لاير

سعر المادة مع السً دي طباعة عادٌة  05لاير
سعر المادة مع السً دي طباعة ملونة  055لاير
لمن هم خارج مدٌنة الرٌاض ٌضاف لٌمة االرسالٌة  05لاير للفٌدكس المستعجل
ْٕٗب هرقبً حظبثبد اىَإطظخ ىيَعيَِٞ
اىجْل األٕيٜ
ٍإطظخ اىزحبضٞز اىحذ ٝخ
27949172000110
) ا ٛثبُ (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ٍظزف اىزاجحٜ
ٍإطظخ اىزحبضٞز اىحذ ٝخ
233608010954856

) ا ٛثبُ (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ٍِٗ ثْ٘ك آخزَٝ ٙنْنٌ اىزح٘ٝو عي ٚاحذ ٕذا اىحظبثبد
اىزٝبع
طعذ عجذاىزحَِ اىعزٞجٜ
2052558759940
طبٍجب
طعذ عجذاىزحَِ اىعزٞجٜ
8001852539
اىجْل اىظع٘د ٛىإلطز َبر
طعذ عجذاىزحَِ اىعزٞجٜ
0101001926001

ىألخ٘ح هطحبة اىَنزجبد اىزاغج ِٞف ٜهُ ٝنّ٘٘ا ٗممء ىزحبضٞز ف٘اس اىحزث ٜفٍ ٜذٌّٖ االرظبه ثج٘اه اىَذٝز
0554466161

