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 مقدمة

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده , نبٌنا دمحم 
 , وبعد : أجمعٌنله وصحبه آوعلى 

اش العالم ظروفًا استثنائٌة طارئة نتٌجة تفشً الجائحة العالمٌة ع
 .(19كوفٌد والمتمثلة فً انتشار فاٌروس كورونا )

وبناًءا على قرارات وزارة التعلٌم بتعلٌق حضور الطالب خالل 
هـ . والذي 1441-1441الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً 

 الحترازٌة.ا اإلجراءاتأُتخذ وفق 

ظًرا لألثر المتوقع فً حدوث فجوة ملحوظة فً الفاقد التعلٌمً ون
 لطالب وطالبات المرحلة االبتدائٌة.

علٌه قام قسم الرٌاضٌات بتعلٌم تبوك بحصر المهارات األساسٌة 
ا بأمثلة وتمارٌن تعالج الفاقد التعلٌمً لتلك للطالب ودعمه

 المهارات.

سائلٌن العلً القدٌر أن ٌنفع بها أبناءنا الطالب وتكون عونًا 
 عجلة التعلٌم لألمام . مللمعلمٌن األفاضل على دع

 وهللا الموفق ,,,



 



 تعليم تبوك –إعداد قسم الرياضيات ) بنين ( 

1 

 هـ 1442الدراسي للعام  – معالجة الفاقد التعليمي للصف الثاني اآلبتدائي

  األربعحل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات المهارة : 

 

 مثال : 

 

 أفهم : ما المطلوب من المسألة ؟ أحوطه

 خطط : كيف سأحل المسألة ؟ 

 حل : أحل المسألة بالتخمين ثم التحقق

 إجابتي معقولة ؟أتحقق : هل 

 :  تمرين

 الطول  قسكم مكعب طول هذا الشئ : خمن ثم 

 أخمن : حوالي ................ مكعب

 أقيس : حوالي ................ مكعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قياس األطوال باستعمال وحدات غير قياسيةالمهارة : 

 يمكن أن أستعمل مشبك أو مكعب مثال لقياس األطوال 

 

 : تمرين

 



 تعليم تبوك –إعداد قسم الرياضيات ) بنين ( 
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 بالترتيب على لوحة المئة وقراءتها وكتابتها بطرق مختلفة 100إلى  1عد األعداد من المهارة : 

 100العد فقزيا ) اثنينات , خمسات , عشرات ( حتى و 

 بالترتيب استعملها لقراءة األعداد وترتيبها 100إلى  1لوحة المئة هي لوحة تعرض األعداد من 

 

 : تمرين

 بالترتيب مستعمال لوحة المئة. 12إلى  3اكتب األعداد من  .1

 
 .100استعمل لوحة المئة لتعد بالقفز خمسات حتى  .2

 

  تعرف المجسمات ) الكرة , المخروط , المكعب , األسطوانة (المهارة : 

 المجسم هو شكل له طول وعرض وارتفاع

 ات   األشكال المجاورة تسمى مجسم

 

 

 

 

 

 :  تمرين

 إذكر أمثلة لمجسمات في غرفة الصف .

 

 

 



 تعليم تبوك –إعداد قسم الرياضيات ) بنين ( 
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 تعرف األشكال المستوية ) المثلث , المستطيل , المربع , الدائرة ( ووصفهاالمهارة : 

 تظهر أشكال مستوية على المجسمات 

 

 

 

 

 

 :  تمرين

 ما الشكل المستوي الذي ليس له رؤوس ؟ ولماذا .1

 
 إذكر بعض األشكال في غرفة الصف لها شكل المستطيل. .2

 
 

 سه ........... والمثلث ............ وعدد رؤأكمل : عدد أضالع  .3

 

 األجزاء المتطابقة في شكل والتعبير عن الجزء الواحد منها بـ ) النصف , الثلث , الربع ( تعرفالمهارة : 

 .هي تقسيم شكل إلى أجزاء متماثلة لها الشكل والحجم نفسهاألجزاء المتطابقة : 

 

 

 



 تعليم تبوك –إعداد قسم الرياضيات ) بنين ( 
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 :  تمرين

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مختلفة من النقود رياالت ( لتحديد قيم مجموعات 10رياالت ,  5عد أوراق نقدية من الفئات ) لاير واحد, المهارة : 

 

 

 :  تمرين

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،،، انتهى ،،،


