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( .1000)بيان القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن 1

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات2
مناسبة مع اتباع الخطوات األربع 

وكتابتها بطرق ( 1000)قراءة األعداد ضمن العدد 3
(قياسية، لفظية، تحليلية)متنوعة

باستعمال ( 100)تقدير عدد مجموعة من األشياء ضمن 4
المجموعة من عشرة

(1000)ترتيب األعداد ضمن 5

= (، < ،> ) المقارنة بين عددين باستعمال اإلشارات 6
(1000) ضمن العدد 

لوحة علىالقفزيتحديد األنماط ووصفها وتكوينها بالعد 7
.المئة 

مال استعمال خاصية اإلبدال ، استع)إيجاد ناتج الجمع بـ 8
التصاعدي على خط الصفر،العدخاصية الجمع مع 

لعدد األعداد، استعمال حقائق جمع العدد ونفسه ، تكوين ا
( .عشرة

.جمع ثالثة أعداد بإعادة ترتيبها 9

ية 
ثان

 ال
رة

لفت
ا

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات2
مناسبة مع اتباع الخطوات األربع 

العد التنازلي على خط األعداد ،)إيجاد ناتج الطرح بـ 10
ل استعمال خاصيتي طرح الصفر وطرح الكل ، استعما

(  حقائق جمع العدد ونفسه ، استعمال حقائق الجمع

تكوين مجموعة حقائق الجمع والطرح المترابطة 11
.واستعمالها في جمل الجمع والطرح 

.جمع البيانات وتنظيمها باستعمال إشارات العد12

.تمثيل البيانات بالصور واألعمدة من جدول اإلشارات 13

.قراءة البيانات الممثلة بالصور واألعمدة 14

..تحديد الحدث األكيد والحدث المستحيل 15

.وصف الحوادث وفق إمكانية وقوعها 16

متابعة مستوى الطالبة في تقويم مهارات الرياضيات للصف الثاني االبتدائي 
هـ1444الدراسي األول الفصل 

: ..................الصف : ................................ اسم الطالبة 

مهره العبادي : معلمة الصف 


