تحليل محتوى
المبحث  /رياضيات

الرقم

الصف  /الثاني

المفاهيم

اسم الدرس




.1

 مراجعة
األعداد ضمن
99

.2

 العدد مئة





العدد /الرقم
آحاد /عشرات
العدد السابق /العدد
التالً
المعداد
الترتٌب تصاعدي/
تنازلً
القٌمة المنزلٌة

الوحدة األولى( :األعداد ضمن العدد )011
التعميمات والحقائق
 الرقم جزء من العدد منزلة
 اآلحاد أصغر من العشرات

الفصل الدراسي األول

المهارات والخوارزميات



 العدد السابق أقل بواحد من العدد التالً.



 العدد التالً أكبر بواحد من العدد السابق.




 جسم محسوس للمساعدة فً عملٌة العد.
 الترتٌب التصاعدي من األصغر إلى األكبر.



القيم واالتجاهات


قراءة األعداد.
تحدٌد العدد السابق والعدد 

التالً.
ً

ترتٌب األعداد ترتٌبا

تصاعدٌا ً وتنازلٌاً.
توظٌف المعداد.
كتابة القٌمة المنزلٌة
لألعداد.
الكتابة بالصورة الموسعة.

الترتٌب.
الدقة.
السرعة فً اإلنجاز.
التفكٌر السلٌم.
تنمٌة مهارات التفكٌر
العقلً.

 الترتٌب التنازلً من األكبر إلى األصغر.
 القٌمة المنزلٌة تعنً وجود الرقم فً المنزلة سوا ًء
آحاد أو عشرات.
 العدد مئة.
 المتتالٌات.

 العدد مئة عبارة عن عشر عشرات.
 المتتالٌة هً نمط معٌن من العد بالزٌادة أو
النقصان

1

 قراءة األعداد.
 تمثٌل األعداد على
المعداد.
 إكمال المتتالٌات.






الدقة.
النظام.
الترتٌب.
السرعة فً اإلنجاز

الرقم

اسم الدرس

.3

 القٌمة المنزلٌة

.4

 ترتٌب األعداد

المفاهيم
 المٌزان.
 الصورة المختصرة.
 القٌمة المنزلٌة.







مقٌاس الحرارة.
خط األعداد.
لوحة المئة.
العدد التالً والعدد
السابق
العد التنازلً.

تابع الوحدة األولى( :األعداد ضمن العدد )011
التعميمات والحقائق

المهارات والخوارزميات

ٌ ستخدم لقٌاس الكتلة.



 كتابة األعداد بالرمز العدد ولٌس حروف.



 القٌمة المنزلٌة التً ٌكون بها العدد.
 التٌرمومتر ٌستخدم لقٌاس درجة حرارة اإلنسان.
 الحرارة الطبٌعٌة لإلنسان .º33






 لوحة المئة مسجل علٌها األعداد من واحد إلى مئة .
 العدد السابق لعدد أقل من بواحد.
 العد التنازلً من األكبر إلى األصغر.
 خط األعداد عبارة عن خط مستقٌم آحادي البعد
تمثل علٌه األعداد الحقٌقٌة كعالمات موزعة
بالتساوي.
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كتابة مكونات العدد
بطرق مختلفة.
كتابة األعداد بالصورة
المختصرة.
تحدٌد القٌمة المنزلٌة.
إكمال النمط.
العد بطرٌقة تصاعدٌة.
تحدٌد العدد السابق والعدد
التالً.
كتابة األعداد الناقصة
على خط األعداد.
حل مسائل كالمٌة.

القيم واالتجاهات












السرعة.
النظام.
الترتٌب.
السرعة فً اإلنجاز.

الدقة.
السرعة.
الترتٌب.
التفكٌر المنطقً.
احترام األطباء.
االعتراف بفضل
األم.

المفاهيم

الرقم

اسم الدرس

.5

 العدد الزوجً

 العدد الفردي.
 العدد الزوجً.
 األعداد المتتالٌة

.6

 المقارنة بٌن
عددٌن

 اشارات المقارنة
>=،<،
 العدد األكبر.
 العدد األصغر.
 المواصالت.
 الكهرباء.

تابع الوحدة األولى( :األعداد ضمن العدد )011
التعميمات والحقائق

المهارات والخوارزميات

 العدد الزوجً له مكونان متساوٌان.



 العدد الفردي لٌس له مكونان متساوٌان.



 إذا حُ صرت جمٌع عناصر المجموعة اثنٌن اثنٌن ٌسمى
العدد زوجً إذا بقً واحد دون حصر ٌسمى فردٌاً.



 مجموع أي عددٌن فردٌٌن هو عدد زوجً.



 مجموع أي عددٌن زوجٌٌن هو عدد زوجً.



 ناتج جمع عددٌن متتالٌن هو عدد فردي.
 إذا كانت منزلة اآلحاد فً أي عدد هً :
ٌ 8 ،6 ،4 ،2 ،0كون العدد زوجً.
 إذا كانت منزلة اآلحاد فً أي عدد هً:
 9 ،3 ،5 ،3 ،1فإن العدد فردي





 هً المفاضلة بٌن عددٌن من حٌث األكبر أو األصغر أو 
الٌساوي ،اشارات تستخدم إلجراء عملٌة المقارنة
والتعرف إلى العدد األصغر أو األكبر أو الذي ٌساوي.
 عند مقارنة أي عدد مكون من رقمٌن فإننا نقارن
منزلتً العشرات فإذا تساوت نقارن منزلتً اآلحاد
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حصر الرسومات اثنٌن
اثنٌن.
تحدٌد المكونات المتساوٌة
للعدد الزوجً.
تحدٌد مجموعات األعداد
الزوجٌة والفردٌة.
كتابة األعداد الزوجٌة
والفردٌة.
توظٌف خط األعداد
للتوصل إلى مفهوم العدد
الزوجً والفردي.
كتابة عددٌن مجموعهما
عدد زوجً.
كتابة عددٌن مجموعهما
عدد فردي.
كتابة عددٌن متتالٌن وإٌجاد
ناتج جمهما.
إجراء المقارنة وفق إعداد
بواسطة شبه المحسوس.
تحدٌد العدد األكبر.
تحدٌد العدد األصغر.
استخدام إشارة المقارنة.
تعٌٌن األعداد على خط
األعداد.
ترتٌب األعداد تصاعدٌا ً

القيم واالتجاهات










الدقة.
السرعة.
الترتٌب.
التفكٌر السلٌم.

الدقة.
السرعة.
الترتٌب.
االقتصاد فً
استعمال
الكهرباء.

وتنازلٌاً.

الرقم

اسم الدرس

المفاهيم

الوحدة الثانية( :الجمع دون حمل ضمن )99
التعميمات والحقائق
 عند استخدام خاصٌة التجمٌع ٌمكن استخدام أكثر

.1

 مراجعة الجمع
ضمن ()18

.2

 الجمع دون
جمل ضمن
99

.3

 تطبٌقات

 خاصٌة التجمٌع.
مكونات العدد .10
استراتٌجٌة التكمٌل
للعدد 10
 مفهوم الجمع.

من استراتٌجٌة كجمع المثلثٌن.
 الجمع ٌقبل التبدٌل.
 جمع عددٌن ٌمون الناتج .10

ٌ وظف خاصٌة التجمٌع لحل
معادالت.
 إٌجاد قٌمة مفقودة.
 اختٌار عددٌن من ثالثة أعداد
معطاه ٌكون ناتج جمعهما العدد
الثالث.






توظٌف الجمع فً
الحٌاة العملٌة.
الدقة.
السرعة.
الترتٌب

 الجمع عبارة عن ضم.
 عند جمع أي رقمٌن بدون حمل ٌكون الناتج أقل
من .10

 الجمع دون حمل.
 آحاد  /عشرات  .آحاد أصغر من منزلة العشرات ومنزلة اآلحاد
 الجمع العمودي.
من  1إلى  9منزلة العشرات من  1إلى .9
 الجمع األفقً.
 جمع ثالثة أعداد  .عند جمع أي عددٌن مكونٌن من رقمٌن نجمع
اآلحاد مع اآلحاد ونجمع العشرات مع العشرات.
ٌ حتفل أطفال فلسطٌن بٌوم الطفل الفلسطٌنً فً
ٌ وم الطفل الفلسطٌنً.
 فً الٌوم  24ساعة.

المهارات والخوارزميات

القيم واالتجاهات

الخامس من شهر ٌناٌر.
 فً الٌوم  24ساعة.








توظٌف شبه المحسوس إلٌجاد ناتج  الدقة.
 الترتٌب.
الجمع.
 سرعة الحل.
جمع معادالت بطرٌقة عمودٌة.
تمثٌل الجمع على المعداد.
استخدام خط األعداد إلٌجاد ناتج
الجمع.
جمع ثالثة أعداد عمودٌا ً وأفقٌاً.
توظٌف المسائل اللفظٌة فً إٌجاد
ناتج جمع عددٌن دون حمل.

 توظٌف مسائل لفظٌة إلٌجاد حل
معادالت.
 حل أحاجً رٌاضٌة مختلفة.
 إكمال النمط إلٌجاد الناتج.
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الدقة.
الترتٌب.
المحافظة على
اللعب.
توظٌف الجمع فً
الحٌاة العملٌة.

الرقم

اسم الدرس

الوحدة الثالثة( :الطرح ضمن العدد )99
التعميمات والحقائق

المفاهيم

 وصل قٌمة مالٌة ثمن ما استهلكه المواطن من

.1

 مراجعة
الطرح ضمن
العدد 18

 فاتورة المٌاه.
 مكونات العدد .9
 مكونات العدد .8
 مكونات العدد .3
 جملة الجمع /جملة
الطرح

.2

 طرح عددٌن
ضمن  99دون
استالف

 الحكاٌات الشعبٌة
األجسام الحسابٌة.
 المطروح منه.
 المطروح.
 إشارة الطرح.
 باقً الطرح.
 االستالف.
 الطرح العمودي.
 الطرح األفقً.

.3

 تطبٌقات

 عكا.
 بحر غزة.
 مسائل لفظٌة.

مٌاه.
 تحلٌل األعداد  ،3 ،8 ،9إلى أي عددٌن ٌمكن أن
ٌكون ناتج جمعهما العدد  9أو .8،3
 معادلة الجمع والطرح وتكون العالقة بٌنهما

المهارات والخوارزميات

القيم واالتجاهات

 قراءة مسائل لفظٌة إٌجاد مكونات
األعداد  8،3 ،9بكل الطرق
المحتملة استخدام عملٌات الجمع
العكسٌة أو العملٌات العقلٌة.
 توظٌف المواد الحسٌة.
 تكوٌن جمل طرح وجمع صحٌحة
بداللة صورة معطاه.

توفٌر المٌاه.
الدقة.
السرعة.
الترتٌب.






عكسٌة.






قصص اثرائٌة شعبٌة  .محسوسات.

غالبا ً ما ٌكون أكبر األعداد ٌأتً بعد إشارة


الطرح.

نطرح اآلحاد من اآلحاد والعشرات من العشرات .
االستالف تعنً االستدانة.

إٌجاد باقً الطرح عمودٌا ً وأفقٌاً.
الحساب الذهنً لعملٌة الطرح.
تقدٌر باقً الطرح.
وضع اإلشارة المناسبة ( .) - ، +
استخدام اشارات المقارنة.
حل مسائل كالمٌة.

 عكا مدٌنة فلسطٌنٌة ساحل البحر المتوسط الواقعة  القدرة على فهم المقروء وتحوٌله
إلى عملٌة حسابٌة رقمٌة.
علٌه مدٌنة غزة
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الدقة.
الترتٌب.
السرعة.
تطبٌق القٌم
الواردة فً
المسائل اللفظٌة.

حب الوطن.
الدقة.
السرعة.
الترتٌب.

الرقم

اسم الدرس

.1

 مراجعة
األعداد ضمن
99

.2

 األعداد ضمن
999

المفاهيم
 الرمز العددي.
 الترتٌب التصاعدي.
 القٌمة المنزلٌة.
 الصورة الموسعة.
 العدد الزوجً التالً.
 العدد الفردي التالً.

الوحدة الرابعة( :األعداد ضمن العدد )999
التعميمات والحقائق
 كتابة العدد باألرقان ال بالحروف.
 تصاعدي من األصغر إلى األكبر.
 المنزلة التً ٌكون فٌها الرقم.
 فصل اآلحاد ثم كتابة العشرات وإغالق منزلة

المهارات والخوارزميات






كتابة األعداد بالرموز.
الترتٌب التصاعدي.
إٌجاد القٌمة المنزلٌة.
الكتابة بالطرٌقة الموسعة.
إٌجاد أعداد زوجٌة وفردٌة تالٌة
لألعداد.

القيم واالتجاهات





الدقة.
الترتٌب.
السرعة.
التفكٌر المنطقً.

اآلحاد بالصفر.
 العدد الزوجً الذي ٌلً العدد الزوجً مباشرة
ٌكون أكبر باثنٌن وكذلك الفردي.

 حزم المئات.
 خط األعداد.
 سور القرآن.

 المئة عبارة عن  10عشرات.
 10 = 10 واحدات المئة مئة من الواحدات.
 خط شبه محسوس لتحدٌد األعداد.

 العد بواسطة المئات وكتابة
األعداد.
 تعٌٌن األعداد على خط األعداد.
 حل مسائل لفظٌة.






الدقة.
السرعة.
حب الوطن.
حب القرآن.

 سور القرآن الكرٌم  114سورة.

.3

 العدد التالً.
 العد التنازلً للمئات.
 العدد السابق.
 ترتٌب األعداد  خط األعداد.
ضمن 999

 العدد التالً أكبر من العدد الذي أمامه بواحد.




 ننظر إلى منزلة المئات ثم العشرات ثم اآلحاد.



 العد التنازلً ٌكون من األصغر إلى األكبر.

 العدد السابق ٌكون أقل بواحد من العدد الذي ٌلٌه .

 خط األعداد من شبه المحسوسات.
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تعٌٌن العدد التالً والسابق.
تحدٌد العدد التالً والسابق على
خط األعداد.
تحدٌد العدد السابق والتالً فً
أرقام معطاه.
اإلجابة على أحاجً تربوٌة.
إكمال النمط.






الترتٌب.
الدقة.
السرعة.
احترام النظام.

الرقم

.4

اسم الدرس

المفاهيم

 أرٌحا.
 القٌمة المنزلٌة.
 الكتابة بالصورة
 القٌمة المنزلٌة
الموسعة.
لألعداد ضمن
.999

تابع الوحدة الرابعة( :األعداد ضمن العدد )999
التعميمات والحقائق
 مدٌنة فلسطٌنٌة ومشتى فلسطٌن.
 القٌمة المنزلٌة لألرقام فً عدد مكون من ثالث
منازل ننظر إلى المنزلة الموجود فٌها الرقم.
 عند الكتابة بالصورة الموسعة أجد قٌمة الرقم فً






المهارات والخوارزميات
إٌجاد قٌمة األرقام بعد تحدٌد
المنزلة الواقع فٌها.
كتابة األعداد بالصورة الموسعة.
تحدٌد اإلجابات الصحٌحة.
إٌجاد عدد العشرات فً مكون من
ثالث منازل

القيم واالتجاهات
 القة.
 الترتٌب.

ذلك العدد إلٌجاد العشرات ،عدد مكون من ثالث
أرقام أخفً اآلحاد الباقٌة عدد العشرات.
.5

.6

.3

 إشارات المقارنة:
 مقارنة األعداد
> .= ، < ،
وترتٌبها.
 العدد الزوجً المكون
من ثالث منازل.
 األعداد
الزوجٌة
 العدد الفردي المكون
والفردٌة ضمن
من ثالث منازل.
.999

 أنماط عددٌة.

 النمط العددي.

 عند مقارنة عددٌن مكون كل منهما من ثالث
منازل ننظر إلى المئات ثم العشرات ثم اآلحاد.

 توظٌف إشارات المقارنة فً حل
المعادالت.

 كل عدد ٌكون رقم آحاده  8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 0هو




 كل عدد ٌكون رقم آحاده  9 ، 3 ، 5 ، 3 ، 1هو




 أطرح العدد األصغر من األكبر ألكتشف النمط

 اكتشاف النمط العددي ثم إكمال
النمط.

عدد زوجً.
عدد فردي.

العددي.
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تحدٌد األعداد الفردٌة.
كتابة جمٌع األعداد الزوجٌة التً
ٌمكن تكوٌنها من أرقام معطاه.
وكذلك األعداد الفردٌة.
تعٌٌن رقما ً فً منزلة اآلحاد لٌكون
العدد حسب المطلوب.

 الدقة.
 الترتٌب.
 الدقة.
 السرعة.
 التفكٌر السلٌم.

 الدقة.
 التفكٌر السلٌم

الرقم

اسم الدرس

.1

 القطعة
المستقٌمة.
 الخط المنحنى.

.2

 المربع.

.3

 المستطٌل.

.4

 المثلث.

.5

 الدائرة.

الوحدة الخامسة( :الهندسة)
التعميمات والحقائق

المفاهيم

المهارات والخوارزميات

 القطعة المستقٌمة.
 الخط المنحنى

 القطعة المستقٌمة لها نقطة بداٌة ولها نفطة نهاٌة.
 الخط المنحنى هو خط غٌر مستقٌم.





 المربع.
 األضالع.
 الرؤوس.




للمربع أربعة أضالع كلها متساوٌة.
القطع المستقٌمة التً ٌتكون منها المربع تسمى
أضالع المربع.
النقط التً ٌلتقً بها كل ضلعان تسمى رأس.
للمربع أربع رؤوس.








كتابة االسم المناسب لكل شكل.
كتابة عدد القطع المستقٌمة.
إٌجاد عدد الخطوط المنحنٌة
والقطع المستقٌمة.
إٌجاد عدد أضالع المربع.
رسم مربع على شبكة المربعات.
إٌجاد عدد المربعات فً أشكال
معطاه.

 المستطٌل.
 األضالع.
 الرؤوس.
 شبكة المربعات.

 المستطٌل ٌتكون من أربعة أضالع وأربعة
رؤوس.
 فً المستطٌل كل ضلعٌن متقابلٌن متساوٌن.
 شبكة على شكل مربعات مقسمة بالتساوي.

 المثلث.
 الرأس.
 األضالع.

 القطع المستقٌمة التً ٌتكون منها المثلث تسمى
أضالعاً.
 نقطة تالقً كل ضلعٌن تسمى رأساً.
 للمثلث ثالث أضالع وثالث رؤوس.

 الدائرة.
 مركز الدائرة.

 الدائرة عبارة عن خط منحنً جمٌع الخطوط تمر  إٌجاد عدد الدوائر.
 رسم دائرة بعدة وسائل.
فً نقطة واحدة تسمى مركز الدائرة.
 تحدٌد مركز الدائرة.
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 تعٌن الرأس الرابع لكل مستطٌل
على شبكة المربعات.
 كتابة عدد المستطٌالت.
 رسم قطعا ً مستقٌمة داخل
المستطٌالت لتكون أشكال جدٌدة
حسب المطلوب.

 رسم المثلث على شبكة المربعات.
 إٌجاد عدد أضالع ورؤوس
المثلث.
 تحدٌد المثلث من بٌن األشكال.

القيم واالتجاهات
 الترتٌب.
 الدقة.

 الدقة.
 الترتٌب.
 التفكٌر السلٌم.






الدقة.
السرعة.
قوة المالحظة.
التفكٌر السلٌم.

 احترام إشارات
المرور.
 الدقة.
 الترتٌب.
 الدقة.
 الترتٌب.
 التفكٌر السلٌم.

الرقم

اسم الدرس

.1

 البٌانات

.2

 التمثٌل
بالصور.

المفاهيم
 البٌانات.
 الدب.
 التمثٌل البٌانً.

الوحدة السادسة( :وحدة البيانات)
التعميمات والحقائق

المهارات والخوارزميات

 المعلومات والمعطٌات حول شًء ما تسمى




 الدب حٌوان قطبً له فراء.



 جمع بٌانات وجدولتها وتصنٌفها لتسهل عملٌة



بٌانات.

تسجٌل عدد الكرات بعد ترتٌبها.
اكتشاف األلعاب التً ٌحبها الطلبة
من خالل التمثٌل البٌانً.
تصنٌف مجموعة وفق أشٌاء
معٌنة.
قراءة بٌانات بسٌطة بالصورة.

القيم واالتجاهات
 قراءة بٌانات
بسٌطة.
 الدقة.
 الترتٌب.

إحصائها.
 السٌارات ذوي
اإلعاقة.
 الصالة المفروضة:
 صالة المغرب. صالة العشاء. -الركعات.

 عدد ركعات الصالة.
 السٌارة مصنوعة من المعدن.
 للسٌارة أربع عجالت.
 الصالة المفروضة التً فرضها هللا تعالى على
الناس.
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 تمثٌل بٌانات بسٌطة بالصور.
 تفسٌر بٌانات ممثلة بالصور.
 ترجمة الصور إلى أعداد.

 القدرة على
التفكٌر المنطقً.
 الدقة.
 الترتٌب.

