
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/2math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/2math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/2
https://www.almanahj.com/sa/2math
https://www.almanahj.com/sa/2math
https://www.almanahj.com/sa/2math1
https://www.almanahj.com/sa/2math1
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://www.almanahj.com/sa/grade2
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 هـ1442الفصل الدراس ي األول للعام (  االبتدائي الثاني (  الصف )  رياضياتمادة  )     منهجتوزيع 
 االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول

 2 /21 _ 17 2 /14 _ 10 2 / 7 _ 3 1 / 29  _25 1/  22 _  18 15/1ـــ  11

جعة الفاقد التعليمي للعام  مرا
 الماضي 
 

 مقدمة وتهيئة للفصل األول      
 والعشرات    آلحادا

  حتى القيمة المنزلية لألعداد  -
100    

 أحل المسألة  -

 قراءة األعداد وكتابتها 
 تقدير الكميات  -

 ترتيب األعداد   -
 

 مقارنة األعداد ـ 
 األنماط ـ 

 لوحة المئة على  األنماط  -
 نيإجازة اليوم الوط

 
مقدمة وتهيئة للفصل الثاني  

 خصائص الجمع  
 التصاعدي الجمع بالعد  - 

 أحل المسألة  
 نفسه   وجمع العدد    -

 

  1ليه إنفسه مضافا  و جمع العدد  -
 1و مطروحا منه أ

 الجمع بتكوين العشرة  
 جمع ثالثة أعداد     -   
 استقصاء حل مسألة  -

 االسبوع الثاني عشر االسبوع الحادي عشر االسبوع العاشر عاالسبوع التاس االسبوع الثامن االسبوع السابع
24_ 28 /2 1_ 5/ 3 8 _ 12 / 3 15 _ 19 /3 22  _  26/ 3 29 _  4/4 

 مقدمة وتهيئة للفصل الثالث 
    التنازلي الطرح بالعد 

 طرح الصفر وطرح الكل   -
 

الطرح باستعمال حقائق جمع   -
 العدد  

 أحــــــل المسألة  ـ
 ة بين الجمع والطرح   العالق - 

 

 مقدمة وتهيئة للفصل الرابع 
 األعداد المفقودة  -

 الحقائق المترابطة   
 اإلشارات جدول   -

 التمثيل بالصور  -
  قراءة البيانات الممثلة بالصور  - 

 أحل المسألةـ 
   التمثيل باألعمدة  - 

 قراءة البيانات الممثلة باألعمدة   -
 هيا بنا نلعب 

الحدث األكيد والحدث المستحيل   -
   أكثر إمكانية أقل إمكانية 

 

 مقدمة وتهيئة للفصل الخامس 
 مع العشرات  ج -

 التصاعدي الجمع بالعد  - 
 أحل المسألة   -

جمع عدد من رقمين الى عدد من  ـ 
 أو رقمين  رقم واحد 

 االسبوع الثامن عشر االسبوع السابع عشر دس عشراالسبوع السا االسبوع الخامس عشر االسبوع الرابع عشر االسبوع الثالث عشر
7_ 11/4 14 _ 18  /4 21 _ 25/ 4 28 _ 2 / 5 5  _ 9 /5 12 _ 16 /5 

 الجمع بإعادة التجميع   -
جمع عدد من رقمين الى عدد    -

   بإعادة التجميعمن رقم واحد 
جمع عددين مكونين من رقمين  ـ 

   بإعادة التجميع 
 

 تقدير ناتج الجمع   -
جمع ثالثة اعداد كل منها   -   

 مكون من رقمين 
 ة استقصاء حل مسأل - 

 مقدمة وتهيئة للفصل السادس 
   

 طرح العشرات    
   التنازلي الطرح بالعد  -

   إعادة التجميع دون  الطرح ب  - 
 إعادة التجميع  بالطرح  -

 أحل المسألة   ــ 

طرح عدد من رقم واحد من عدد   -
 مكون من رقمين 

منهما مكون   طرح عددين كل - 
 من رقمين  

التحقق من صحة ناتج الطرح      
 تقدير ناتج الطرح  -

 

  


