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الرياضيات
الصف الثاني االبتدائي
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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصةةةةةةةة لوجهي ومفةةةةةةةتقيمة اي لااة جوانبها على
شرعي.
دعم العقيدة اإلفالمية التي تفتقيم بها نظرة الطالبة إلى اللون واإلنفان والحياة اي الدنيا واآلخرة
بالمفاهيم األفافية والثقااة اإلفالمية التي تجعلها معتزة باإلفالم وقادرة على الدعوة إليي والدااع
عني.
تملين االنتماء الحي ألمة اإلفالم والحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوااء للوطن اإلفالمي العام والوطن الخاص (الممللة العربية الفعودية).
تعهد قدرات الطالبة وافتعدادها المختلف الذي يظهر اي هذه الفترة وتوجيهها واق ما ينافبها وما
يحقق أهدااها التربوية اإلفالمية اي مفهومها العام.
تنميةةة التفلير العلمي لةةدط الطةةالة وتعميق روو البحة والتجرية والتتبس المنهجي وافةةةةةةةتخةةدام
المراجس والتعود على طرق الدرافة الفليمة.
إتاحة الفرصةةةةة للطالبات القادرات وإعدادهم لمواصةةةةلة الدرافةةةةة بمفةةةةتوياتها المختلفة اي المعاهد
العليا واللليات الجامعية اي مختلف التخصصات.
تهيئة فائر الطالبات للعمل اي ميادين الحياة بمفتوط الئق.

 -1اهم المحيط المادي من حي اللم و الليف و الشلل .
 -2القدرة على توظيف أفالي التفلير الرياضي اي حل المشلالت .
 -3إدراك المفاهيم و القواعد و العالقات و األنماط الرياضية .
 -4التفا المهارات و الخبرات اي إجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5تنمية القدرة و االفتعداد للتعلم الذاتي .
 -6تنمية القدرة على االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معراة إفهامات الرياضيات اي الحياة و اي تقدم العلوم األخرط.
 -8تنمية ميول و اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات اي تطويرها .
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افم الدرس

التاريخ

توقيس المعلمة

توقيس المديرة

توزيس منهج مادة الرياضيات
األفبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعي عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

النقود -عد النقود –النقود ()1000لاير
الوقت بالساعات الكاملة – الوقت بنصف ساعة –
تقدير الزمن  -الوقت -أحل المفألة أبح عن نمط – الوقت
بربس فاعة – الوقت ألقر  5دقائق
هيا بنا نلع – اختبار الفصل  – 8لفور الوحدة – اللفور
الدالة على ألثر من جزء
أحل المفألة أرفم صورة – اللفور المفاوية للواحد –
مقارنة اللفور – اللفور لأجزاء من مجموعة – افتقصاء
حل المفألة
اختبار الفصل  – 9المئات – المئات والعشرات و اآلحاد –
أحل المفألة أنشئ قائمة
القيمة المنزلية لألعداد حتى  – 1000تدريبات إضااية –
هيا بنا نلع – قراءة األعداد حتى  100و لتابتها
مقارنة األعداد – ترتي األعداد – األنماط العددية -
اختبار الفصل
المجفمات – األوجي و الحرف والرؤوس – األشلال
المفتوية
أحل المسألة أبحث عن نمط – األشكال المستوية – األضالع
والرؤوس – مقارنة األشكال الهندسية – تكوين األشكال
اختبار الفصل  – 11اختبار ترالمي –وحدات الطول غير
القيافية – أحل المفألة (أخمن ثم أتحقق ) – قياس األطوال
بالفنتيمترات
افتعمال المفطرة – الفنتيمترات – المفاحة – افتقصاء
حل المفألة
اختبار الفصل  – 12وحدات الفعة غير القيافية – أحل
المفألة ( أمثلها ) – المللترات و اللترات
وحدات الوزن غير القيافية – الجرام و الليلو جرام –
افتقصاء حل المفألة – اختبار الفصل 13
جمس المئات – الجمس بإعادة تجميس اآلحاد  -الجمس بإعادة
تجميس العشرات
أحل المفألة – أنشئ جدوال – تقدير ناتج الجمس – طرو
المئات – الطرو بإعادة تجميس العشرات
الطرو بإعادة تجميس المئات – تقدير ناتج الطرو – اختبار
 – 14اختبار ترالمي 2

مالحظات

بطاقات التخطيط للفهم المعتمد على االداء

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
عنوان الدرس

اليوم
التاريخ
الحصة
الصف

رياضيات
عد النقود

الثاني ابتدائي

الترابط
النواتج التعليمية المرتبط بالدرس

النواتج التعليمية المرتبط بالوحدة
يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:
 أن تحدد قيمة مجموعة من األوراق النقدية بالعد التصاعدي
 أن توجد قيمة مجموعة من األوراق النقدية .
 أن تحدد مكونات  100لاير
 أن توظف أساليب التفكير الرياضي في حل المشكالت
 أن ترتب األعمال حسب زمن حدوثها
 أن تقرأ الساعة بالساعة الكاملة والربع والنصف
 أن تقدر الزمن وتصف األحداث بالثواني والدقائق والساعات
 أن تبحث عن نمط لحل المسألة

اي نهاية هذا الدرس تلون الطالبة قادرة بإذن هللا تعالى على
أن:
 أن تحدد التلميذة قيمة مجموعة من األوراق النقدية
بالعد التصاعدي.
 أن تفتعمل التلميذة األوراق النقدية اي العد مس لتابة
المجموع.
 أن تحل التلميذة مفائل على النقود.

ما الذي يج على الطالبات معراتي ويفتطعن القيام بي لتحقيق المعايير المفتهداة
الرة الدرس:
أحدد قيمة مجموعة من األوراق النقدية بالعد التصاعدي.
أتألد:
أفتعمل األوراق النقدية .أعد ثم ألت المجموع:
 ...........رياالا
 ...........رياالا
أتحد :
أصف عالقة الورقة النقدية من ائة  50رياال باألوراق من الفئات األخرط 10 :رياالت 5 ،رياالت ،لاير واحد.
مفائل مهارات التفلير العليا:
أصحح الخطأ :عد جمال نقوده بالطريقة التي تظهر على الفبورة أجد خطأ جمال ثم أصححي.

الوفائل والمعينات التعليمية
لتا الطال

أوراق عمل الفبورة األقالم الملونة الحافو اآللة الحافبة بوربوينت -
أخرط................................./

التمهيد
صفي عالقة الورقة النقدية من ائة  50رياال باألوراق من الفئات األخرط 10 :رياالت 5 ،رياالت ،لاير واحد.
دور الطالبة
دور المعلمة
االنشطة التعليمية
التصنيف
التطبيق
القراءة
التصنيف
التقويم

 مفاعدة التلميذات اي جمس الصور المنافبة
لعمل اللوحة.
 تواير األدوات والخامات الالزمة لتصميم
اللوحة.
 تصميم خريطة ذهنية تشمل ملخص لألالار
الرئيفة للدرس.
 تثبيت أهم المعلومات التي ورد ذلرها اي
الدرس من خالل اإلفتعانة بالخريطة الذهنية.

 التعاون ضمن اريق عمل اي جمس الصور.
 تصميم اللوحة بمفاعدة المعلمة بحي تلون
مرجس يلخص نقاط الدرس.
 تدريس المعلومات الواردة بالخريطة الذهنية.
 لتابة المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل
مالحظتهن للخريطة.

التقويم المرحلي

حددي قيمة مجموعة من األوراق النقدية للحلم على إملانية شراء شيء ما.

التقويم الختامي

ما الفائدة من ترتي األوراق النقدية بحف قيمتها قبل أن أعدها؟

التلليف المنزلي

حلي المفائل واق المطلو .

األخوة المعلمين والمعلمات
الفالم عليلم ورحمة هللا وبرلاتي
يفر مؤففة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لل ما يخص تحاضير الرياضيات
لعام  1442هـ للفصل الدرافي الثاني
تحضير  +توزيس  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +خمافي  +االفتراتيجيات الحديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +الخطوات
األربعة  +المفرد  +الخطة التفصيلية  +الطريقة الرباعية  +تخطيط الدروس واق الفالفل  +طريقة
التخطيط للدروس المعتمد على االداء
المراقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة للل درس
+
لتا الطالبة و دليل المعلمي
+
فجالت التقويم والمهارات حف نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعي
+
أورق قياس للل درس
+
أوراق عمل للل درس
+
فجل إنجاز المعلمة
+

فجل إنجاز الطالبة
+
المفرد
+
حل أفئلة اللتا
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرو متميز بالفيديو لجميس دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرفالية  50لاير للفيدلس( من  48فاعة الى  72فاعة)

اعمال منصة مدرفتي االفبوع الواحد  60لاير فبعة افابيس  400لاير
لحجز طلبلم وتفجيل معلومات اإلفتالم :
للطل من داخل الممللة يملنلم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويملنلم لذالك تفجيل الطل
إللترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
لذلك يملننا التوصيل عن االيميل او الفيدلس لجميس مدن الممللة
حف طلبلم ( في دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

فعر المادة على في دي  20لاير
فعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
فعر المادة مس الفي دي طباعة عادية  50لاير
فعر المادة مس الفي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرفالية  50لاير للفيدلس المفتعجل
وهنا أرقام حفابات المؤففة للمعلمين
–———————————————————
حفابات بنوك بإفم “مؤففة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حفابات بنوك بإفم “فعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك فامبا
8001852539
اي بان بنك فامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك الفعودي الفرنفي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________

بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك الفعودي لإلفتثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يملنلم طل دوفيي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

