
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم 

 
 

 الصف
 الثاني االبتدائي 



 (احل المسألة) 3-1الدرس  ( 100حتى  لالعدادالقيمة المنزلية )  2-1الدرس (    واالنماط 100القيمة المنزلية حتى : األول الفصل  )

                            ....../2الصف                  ........................................:االسم                    هـ1442/ 1/   :التاريخ

                                                                                                   ( .1000)ضمن تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد  1 المهارة المستهدفة

 . .األربع حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات  2

 

 

 مرتبة ترتيبا صحيحا 100إىل  1اكتب األعداد يف اجلدول التايل : السابقة املئةباالستعانة بلوحة 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (قراءة االعداد وكتابتها)  4-1الدرس (  واالنماط 100القيمة المنزلية حتى : األول الفصل  )

                         ....../2الصف                  ........................................:االسم                    هـ1442/ 1/     :التاريخ

                                                                                ... .مختلفةوكتابتها بطرق ( 1000)العدد قراءة األعداد ضمن  3 المهارة المستهدفة

 

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 اكتب االعداد االتية باألرقام او الكلمات              

 

 

 :مثالاكتب االعداد بالكلمات         

 90العدد 

 تسعونيكتب  

 4العدد 

 أربعةيكتب  

 18العدد 

 ثمانية عشريكتب  

 100العدد 

 مئهيكتب  

 61العدد 

 واحد وستونيكتب  

 86العدد 

 ستة وثمانونيكتب  

 .............................واربعونواحد 

 .................................ثالثون

9..................................... 

 ...............................سبعة

 ..........................عشراثنا 

32..................................... 

80..................................... 15..................................... 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (ترتيب االعداد)  6-1الدرس (  واالنماط 100القيمة المنزلية حتى : األول الفصل  )

                                            ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 1/     :التاريخ   

                                                                                 ... ( .100)ضمن ترتيب األعداد  3 المهارة المستهدفة

 

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 9يأتي العدد 
 8بعد العدد 

   5يأتي العدد 
 6قبل العدد 

 رتب االعداد التالية حسب املطلوب يف كل غيمة                     

 

 

 االعداد بالترتيب الكتباستعمل خط االعداد         

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (مقارنة االعداد)  7-1الدرس (  واالنماط 100القيمة المنزلية حتى : األول الفصل  )

                                            ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 1/     :التاريخ   

   . .  (1000) العدد ضمن (  = , < ,> ) اإلشارات المقارنة بين عددين باستعمال    6 المهارة المستهدفة

 

 

 =  (يساوي     , >  من   أصغر ,  < من  اكرب )قارني بني اجملموعات املتقابلة بوضع اإلشارة املناسبة
 

 =  (<   ,   >   ,    ) اإلشارات  املقارنة بني عددين باستعمال .....الدرس فكرة 
 املقارنة .....املفردات

    <من  اكرب )
    >من   أصغر 

 =  (يساوي     
 

 ...مرتبهيّا عزيزتي الطالبة نكتب اإلشارات بخط 

 27 

18 27 

18 

4 3 

 =  (< ,     >  ,    )  قارني بني كل عددين واكتب اإلشارة املناسبة
 

14 14 

21 55 

76 67 

81 18 

33 26 

2 10 

85 45 

12 19 

91 29 

  اكربمن
> 

يساوي     
= 

   أصغرمن
<     

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (االنماط)  8-1الدرس (  واالنماط 100القيمة المنزلية حتى : األول الفصل  )

   1الفصلاالختبار التراكمي +1اختبارالفصل

                                            ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 1/     :التاريخ   

  ( .1000)ضمن ترتيب األعداد  5 المهارة المستهدفة

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

4 2 5 

 النمط.....املفردات.....أحدد األمناط وأصفها.....الدرس فكرة 
 

 اكمل الرسم يف  النمط التايل واكتب العدد
 

 أكمل األمناط العددية يف اجلدول التايل 
 

 ...التايل أكملي الرسم يف النمط  .....أصغر كثريًا ما نشاهد األمناط حولنا فبعض األمناط متتد فتصبح أكرب وبعضها االخر يصبح 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



+ 

 (خصائص الجمع) 1-2الدرس + التهيئة(طرائق الجمع: الفصل الثاني )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 1/     :التاريخ

, استعمال خاصية الجمع مع الصفر,العد التصاعدي على خط األعداد, استعمال حقائق اإلبدال استعمال خاصية ) بـإيجاد ناتج الجمع *   8 المهارة المستهدفة

  (, تكوين العدد عشرةونفسه جمع العدد 

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 استعمل قطع العد ألجد ناتج اجلمع
 

4 6 = 

4 

+ 6 

+ = + + 

+ 

+ = 

+ = 

 اكتب العدد املناسب واجد ناتج اجلمع
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 المسألة حلا3-2درس (+الجمع بالعد التصاعدي) 2-2الدرس + التهيئة(طرائق الجمع: الفصل الثاني )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

, استعمال خاصية الجمع مع الصفر,العد التصاعدي على خط األعداد, استعمال حقائق اإلبدال استعمال خاصية ) بـإيجاد ناتج الجمع *   8 المهارة المستهدفة

 اتباع الخطوات األربع باحل مسائل   2.*( , تكوين العدد عشرةونفسه جمع العدد 

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 أضع دائرة حول العدد األكرب يف كل جمموعة
 

 ارتب تصاعديا ملساعدة الصوص ليصعد الدرج اىل امه
 

 ارتب االعداد التالية تصاعديا
 

 ارتب تصاعديا
 

أكمل االعداد تصاعديا 
 حبسب السهم

 

+ 2 7 = 

+ 4 1 = + 3 2 = 

+ 3 5 = 

 ناتج اجلمع مستعينا خبط االعداد الجداعد تصاعديا 
 

 أكمل خط االعداد باألعداد الناقصة
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (الجمع بتكوين العشرة) 6-2الدرس + التهيئة(طرائق الجمع: الفصل الثاني )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

, استعمال خاصية الجمع مع الصفر,العد التصاعدي على خط األعداد, استعمال حقائق اإلبدال استعمال خاصية ) بـإيجاد ناتج الجمع *   8 المهارة المستهدفة

 (, تكوين العدد عشرةونفسه جمع العدد 

 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 اوجد ناتج اجلمع
 

 لوحة العشرة
 

+ 7 7 = 

+ 4 6 = + 9 2 = 

+ 3 6 = 

 ناتج اجلمع مستعينا بلوحة العشرة الجداعد تصاعديا 
 4 

   +7     

........ 

ساعد الولد يف مجع عددين من االعداد املوجودة 
يف الطائرة الورقية وضع الناتج يف املربعات يف 

 ذيل الطائرة مع عدم تكرار الناتج
 

+ 7 5 = 

5 

  +8 

........ 

 1 

   +9     

........ 

5 

  +8 

........ 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 بهماأجد ناتج اجلمع حبيث احوط العددين اللذين بدأت 
   4 

     7     

   +4     

ارسم كرات داخل املربعات الفارغة يف كل رمسه مما يأتي 
                ..للنتيجة حبيث يصبح جمموع الكرات مساويًا 

 ثم ناقش طريقة اجلمع التي استخدمتها لثالثة اعداد 
 

4 6 8 

9 

6 

5 

12 

 3   

     1 

   +9     

2 

8     

  +3     

9 1 2 

7 6 4 

5 2 8 

5 5 3 

7 3 8 

تكوين العشرة ...مثال 

عملية االبدال         

جمع الصفر         

 نفسةجمع العدد مع 

 

7 

2 

7 

5 

4 

1 

 اوجد ناتج اجلمع فيما يأتي
 

…………… 
…………… 

 واالختبار التراكمي اختبار الفصل+حل المسألة 8-2الدرس (+ ثالثة اعداد جمع)7-2الدرس (طرائق الجمع: الفصل الثاني )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

 اتباع الخطوات األربع باحل مسائل   2.*ترتيبها جمع ثالثة أعداد بإعادة *  9 المهارة المستهدفة

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



     7     

-   3     

8 3 

9     

-   2     

6 

-   2     

5 1 

7 6 

3 2 

5 5 

4 2 

 (الطرح بالعد التنازلي) 1-3الدرس+  التهيئة(طرائق الطرح: الفصل الثالث )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

, استعمال حقائق جمع العدد الكل , استعمال خاصيتي طرح الصفر وطرح األعداد العد التنازلي على خط ) بـإيجاد ناتج الطرح *   10 المهارة المستهدفة

 (, استعمال حقائق الجمعونفسه 

 

- = - = 

- = - = 

- = - = 

 أضع دائرة حول العدد األكرب يف كل جمموعة
 

 ارتب االعداد التالية تنازلياً 
 

أكمل االعداد تنازليًا 
 حبسب السهم

 

 أكمل خط االعداد باألعداد الناقصة
 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 ارتب تنازلياً 
 

 أطرح بالعد التنازيل مستعمالً خط االعداد
 

ارتب تنازليًا ملساعدة الصوص 
 ليصعد الدرج اىل امه

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



3  

-   3     
8     

-   8     

9 

-   1     

 (طرح الصفر وطرح الكل) 2-3الدرس( طرائق الطرح: الفصل الثالث )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

, استعمال حقائق جمع العدد الكل , استعمال خاصيتي طرح الصفر وطرح األعداد العد التنازلي على خط ) بـإيجاد ناتج الطرح *   10 المهارة المستهدفة

 (, استعمال حقائق الجمعونفسه 

 

6 0 - = 

7 2 
- = 

5 0 
- = 

4 4 
- = 

 بقيت التي الضفادع عدد أجد
 

 أجد ناتج الطرح
 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 اطرح الكل
 

 أجد ناتج الطرح, ثم أحوط املسألة التي ناتج الطرح فيها يساوي صفراً 
 

 اطرح صفراً 
 

5 5 
- = 

3     

-   2     

6 4 
- = 

4 2 
- = 

5 2 
- = 

8 0 
- = 

5 4 
- = 

3 3 
- = 9 5 

- = 

7 7 
- = 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



6 

-   4 
16 

-   8     

8 

-   4     

 (ونفسه الطرح باستعمال حقائق جمع العدد )3-3الدرس( طرائق الطرح: الفصل الثالث )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

, استعمال حقائق جمع العدد الكل , استعمال خاصيتي طرح الصفر وطرح األعداد العد التنازلي على خط ) بـإيجاد ناتج الطرح *   10 المهارة المستهدفة

 الخطوات األربع  بااتباعحل مسائل  2*( , استعمال حقائق الجمعونفسه 

 

2 4 + = 

4 8 
+ = 

12 6 
- = 

   ونفسه العدد مجع حبقائق مستعيناً  الطرح ناتج أجد
 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

16 8 
- = 

6 12 
+ = 

7 7 
- = 

2 5 
+ = 

8 8 
+ = 

8 8 
+ = 

9 18 
+ = 

7 7 
+ = 

 احكي قصة الطرح مستعينًا بالصورة ثم اكتب العبارة الرياضية مستعينًا حبقائق مجع العدد ونفسه
 

- = 

+ = 

- = 

+ = 

   ونفسه العدد مجع حبقائق فيها استعمل التي املسألة احوط ثم الناتج أجد
 

5 

-   2     

18 9 - = 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



6 

+ 
13 

9 

+ 
18 

+  2 

 (المفقودة االعداد )3-3الدرس( طرائق الطرح: الفصل الثالث )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

 تكوين مجموعة حقائق الجمع والطرح المترابطة واستعمالها في جمل الجمع والطرح *  11 المهارة المستهدفة

 

6 5 
- = 

18 9 - = 

- = 

+ = 

9 8 - = 

7 4 
- = 

 النقاط برسم مستعيناً  اجلمع مجلة يف املفقود العدد أجد
 

13 3 - = 

7 2 - = 

2 7 - = 

 ساعد حممد يف إجياد العدد املفقود مستعينًا بفكرة الكل واجلزء 
 

 اجلمع مجلة يف املفقود العدد اجد
 

1 
4 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

7 

+ 
14 

7 7 - = 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (اإلشارات  جدول   )1-4الدرس+  التهيئة ( وقراءتها تمثيل البيانات : الفصل الرابع )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

   .العدجمع البيانات وتنظيمها باستعمال إشارات * 12 المهارة المستهدفة

     كتاب لكل املناسب اكتبي العد إشارة من الثاني الصف طالب لدى املفضلة الكتب التايل اجلدول يف
 

 العدد إشارات العد نوع الكتاب

 اكتب العدد املناسب يف جدول االشارات
 

 االسئلة عن اجيب و اإلشارات جدول اكمل
 

يوجد يف حديقة املنزل أنواع خمتلفة من احلشرات 
من الصورة امجع البيانات باستخدام إشارة العد 
 ثم احصي عدد احلشرات واكتبه يف املكان املناسب

 إشارات العد 
 العدد

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

اكتب العدد 
املناسب 

امام إشارات 
 العد

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (التمثيل بالصور  )2-4الدرس( تمثيل البيانات وقراءتها : الفصل الرابع )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

 البيانات بالصور واألعمدة من جدول اإلشاراتتمثيل * /  المهارة *  13المهارة المستهدفة 

 األسئلة عن وأجيب بالصور البيانات ألمثل اإلشارات جدول استعمل
 

 في الصندوق باإلشارات عدد اللعاب

 استعمل جدول اإلشارات ألمثل البيانات بالصور
قام خالد بعمل متثيل بياني بالصور لتوضيح عدد احلشرات التي رآها يف حديقة منزله هل ميكنك مساعدة خالد  

 يف رسم الصور التي متثل عدد االستجابات من خالل جدول اإلشارات وجدول األعداد  وإكمال الناقص فيها
 إشارات العد 

 العدد

 نورة ألعاب صندوق يف املوجودة اللعاب عدد اجلدول يوضح
 

 كل دائرة متثل استجابة واحدة: املفتاح 

 .......................ما عدد املكعبات ؟ / 1

 ..............ما إمجايل عدد األلعاب ؟ / 2

3 

 كل دائرة               متثل استجابتني: املفتاح  5

 ما أقل حشرة رآها ؟* 

 ؟احللزون عدد ,,,,,, عدد الفراشات : امالء الفراغ *  

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (احل المسألة) 4-4 +( قراءة البيانات الممثلة بالصور  )3-4الدرس( تمثيل البيانات وقراءتها : الفصل الرابع )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

 اتباع الخطوات األربع  باحل مسائل   2* تمثيل البيانات بالصور واألعمدة من جدول اإلشارات*  13المهارة المستهدفة 

 األسئلة عن وأجيب بالصور املمثلة البيانات استعمل
 

 كل وجه مبتسم : املفتاح 
 متثل استجابة واحدة

 اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع/ 1
    ( ) 

 اكمل اجلدول التايل إلحصاء البيانات  / 2

 الطالب ؟ما لرياضة التي حيبها اكثر * 

 السباحة ؟كم عدد الذين حيبون *  

 عدد الجيلي في البرطمان

 لدى ملى برطمان من اجليلي رمست صورة بيانية لتوضيح عدد قطع اجليلي التي لديها
 

 اجليلي ؟ما لون اكرب عدد من قطع * 

 الزرقاء؟ما عدد قطع اجليلي * 

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 (قراءة البيانات الممثلة باألعمدة) 6-4درس  +( التمثيل باألعمدة  )5-4الدرس( تمثيل البيانات وقراءتها : الفصل الرابع )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 2/     :التاريخ

 قراءة البيانات الممثلة بالصور وباألعمدة  14* اإلشارات تمثيل البيانات بالصور واألعمدة من جدول  *   13المهارة المستهدفة 

 أحوط حول األكثر عدداً / 1

 اكملي التمثيل البياني من الصورة

 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

   األسئلة عن اجيب ثم البيانات متثيل وأكمل الصورة اىل انظر
 

 .........................  التالميذ ؟ما هو أكثر يوم مفضل لدى / 1
 ..................................  لك ؟ما اليوم املفضل بالنسبة / 2

 .........................  عددًا ؟ما هي األطعمة األكثر / 1
 ..................................  عددًا ؟ما هي أقل األطعمة / 2

   األسئلة عن اجيب ثم البيانات متثيل وأكمل الصورة اىل انظر
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة التعليم 

 رقمين الى عدد من رقم او رقمين عددمنجمع + الجمع بالعد التصاعدي+ جمع العشرات 1-5درس+ التهيئة (جمع االعداد المكون من رقمين: الخامس الفصل  )

                                               ....../2الصف  ........................................:االسم           هـ1442/ 3/     :التاريخ

                                      . بدونهجمع عددين أو ثالثة أعداد كل منها مكون من ثالثة أرقام على األكثر بإعادة التجميع و *  18المهارة المستهدفة 

 حل مسائل رياضية اتباع الخطوات األربع  2*

 :                                 مستعمالً  اجلمع ناتج اجد
 

 املئه لوحة استخدام بإمكانك امجع
 

 امجع 
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اعطى خالد 
       23 اصدقائة

      10وبقي معه   

 التوزيع؟قبل 
 غير مجتازة متمكن متقدمة متفوقة

 %90إلى أقل من % 80 للمعيارمنمتقن  %100إلى أقل من %90 للمعيارمنمتقن  %100متقن للمعيار 

 

 %80غير متقن للمعيار أقل من 

 

 الصحيحة اإلجابة اختار
 

 اجملموعة على الدال العدد اكتب ثم والعشرات االحاد عدد اكتب
 


