




مقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر. حيث انطلقت العام املاضي إشارة البدء في 
التغيير اجلذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية )تعليم 2.0( وبدأت أولى مالمح هذا 
 التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي وتغيير مناهج الصف الثاني االبتدائي 

لعام 2019،  وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة، ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من 
الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي 
نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة. وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل 

الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية،

كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، 
مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي وأساتذة كليات التربية املصرية 
ملشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار املناهج الوطنية مبصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية 
والتعليم وكذلك مديري عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل. إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا 
دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير، أخيًرا، أشكر جميع املسؤولني في وزارة التربية والتعليم 

والتعليم الفني في جميع قطاعات الوزارة وكذلك املستشارين املعنيني بالوزارة الذين شاركوا في هذه العملية.

فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، 
و لقد مت تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. 
إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر إلى مصاف الدول املتقدمة لضمان 

مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.



كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري اجلديد 
والذي مت تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل االختالف، 

متمكن من املعرفة واملهارات احلياتية، قادر على التعلم مدى احلياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس جودة عاملية، كي ينعم 
أبناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب. 

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص 
بالذكر السادة املعلمون األجالء الذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد املصرية وبناء احلضارة املصرية اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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النقدية لقيمةالورقة  ا

1 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 61: التطبيق

اإلرشادات: طابق األوراق النقدية التي معك مع صور األوراق النقدية في اجلدول. ثم اكتب قيمة كل ورقة نقدية 
مقابل صورتها.
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الدرس 61: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي الحظته عن األوراق النقدية املختلفة؟ استنتج العالقة بني األرقام املكتوبة  اإلرشادات: تأمَّ
على كل ورقة نقدية واألشياء واخلدمات التي ميكنك شراؤها بكل ورقة نقدية؟ اكتب أفكارك أو ارسمها.
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الدرس 62: التطبيق

شارك في )لعبة موظف البنك( واكتب املبلغ الذي كونته في الفراغ األول ثم ارسمه في الفراغ الثاني. 

.1

.2

.3

=

=

=



2. كرة قدم: 206 جنيه1. مجموعة كتب: 28 جنيه

4. ألعاب الفيديو: 427 جنيه3. شاحنة لعبة: 149 جنيه

6. لعبة لوحية: 126 جنيه5. دمية: 39 جنيه
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الدرس 63: التطبيق

اإلرشادات: استخدم أوراقك النقدية لتكوين فئات نقدية إلجمالي املبلغ املوضح في اجلدول. ارسم فئات األوراق 
النقدية التي استخدمتها لشراء كل شيء.
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الدرس 63: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اشرح بالرسم أو الكتابة طرق حتليل فئات النقود كما تعلمته عند حتليل مكونات األعداد،  اإلرشادات: تأمَّ
وأهمية ذلك.
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الدرس 64: التطبيق

اإلرشادات: اجمع املبالغ املالية. ِصل كل ناجت جمع مع أحد األسعار املوجودة على اليسار.

1 جنيه1 جنيه1 جنيه50 جنيه100 جنيه

1 جنيه1 جنيه1 جنيه5 جنيه10 جنيه

1 جنيه1 جنيه5 جنيه10 جنيه10 جنيه

1 جنيه1 جنيه

10 جنيه10 جنيه10 جنيه50 جنيه100 جنيه

1 جنيه1 جنيه1 جنيه1 جنيه

1 جنيه1 جنيه10 جنيه10 جنيه10 جنيه

1 جنيه1 جنيه

1 جنيه10 جنيه50 جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

دمية: 29 جنيه

دراجة سكوتر: 153 جنيه

حذاء تزلّج: 61 جنيه

شاحنة لعبة: 34 جنيه

سلة فواكه: 18 جنيه

عربة جّر: 184 جنيه



7 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 64: كراس الرياضيات

اإلرشادات: تعاون بسرعة مع زميلك املجاور لتكوين مجموعات من فئات األوراق النقدية يكون مجموعها 500 جنيه. 
وسّجل هذه املجموعات. 
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الدرس 65: التطبيق 

اإلرشادات: معك 500 جنيه. اشتِر أكبر عدد ممكن من األشياء دون أن تتجاوز مبلغ الـ 500 جنيه. اكتب اسم كل 
شيء اشتريته وسعره في اجلدول في الصفحة التالية. واحرص على حساب املبالغ التي تنفقها.

دّراجة: 127 جنيهدمية: 57 جنيهعلبة أقالم رصاص ألوان: 15 جنيه

كرة: 86 جنيهقميص: 73 جنيهحذاء: 450 جنيه

مقص: 9 جنيهحلوى: 5 جنيهمعطف: 335 جنيه

صمغ: 3 جنيهلعبة: 41 جنيهلعبة لوحية: 101 جنيه

حقيبة ظهر: 292 جنيهكتاب: 28 جنيهبسكويت: 17 جنيه
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احسب مجموع املبلغ الذي أنفقتهالسعرالعنصر
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الدرس 65: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. أجب عن األسئلة التالية: اإلرشادات: تأمَّ

ما الذي فّكرت فيه وحتدثت عنه أثناء أدائك هذا النشاط؟ 	 

ما الصعوبات التي واجهتها حتى التتجاوز ميزانيتك احملددة؟ 	 

ما الذي ستفعله بشكل مختلف إذا أتيحت لك فرصة أداء النشاط مرة أخرى؟	 



جنيه

جنيه
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الدرس 66: التطبيق

اإلرشادات: ُحّل املسائل الكالمية. اكتب إجابتك داخل اإلطار التالي.

1. جمع علي وشقيقه أموالهما مًعا لشراء لعبة فيديو. كان مع علي مبلغ 42 جنيًها وكان مع شقيقه مبلغ 57 جنيًها. 
فما مجموع املبلغ الذي معهما مًعا؟

2. حصلت سلمى على مبلغ 29 جنيًها لشراء بعض األغراض املنزلية؛ فإذا اشترت سلمى كيلو فاكهة مببلغ 14 جنيًها. 
كم جنيًها تبقى مع سلمى؟



جنيه

جنيه

جنيه
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4. حصل مصطفى على 99 جنيًها في عيد ميالده. اشترى حذاًء جديًدا مببلغ 86 جنيًها. فكم جنيًها تبقى مع مصطفى؟

5. اشترى طارق كتاًبا بـ 44 جنيًها وكرًة جديدًة بـ 44 جنيًها. فما مجموع املبلغ الذي دفعه طارق؟

3. اّدخرت آية 33 جنيًها خالل شهر واحد. وفي الشهر التالي، اّدخرت 24 جنيًها. ما مجموع املبلغ الذي مع آية؟



13 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 66: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ثم اكتب مسألتك الكالمية عن النقود. ميكن أن تكون هذه املسألة مسألة جمع أو  اإلرشادات: تأمَّ
مسألة طرح. 
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الدرس 67: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه لتكوين املبالغ التي يعطيها لك 
معّلمك. 

حاد
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نيه
 ج

1

قود
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اني
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 10
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الدرس 68: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه حلل مسائل اجلمع التي يعطيها لك املعلم. 
حاد

آ
نيه

 ج
1

قود
الن
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الدرس 68: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب أو ارسم عن شيء تفتخر بأنك تعّلمته وشيء ما زلت حتاول تعّلمه.  اإلرشادات: تأمَّ



17 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 69: التطبيق

اإلرشادات: استخدم األوراق النقدية فئات 1 جنيه و10 جنيهات و100 جنيه حلل مسائل الطرح التي يعطيها لك املعلم. 
حاد
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نيه
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الدرس 69: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما وجه الشبه بني عملية إعادة التجميع للجمع وبني عملية إعادة التجميع للطرح؟  اإلرشادات: تأمَّ
وما الفرق بينهما؟
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الدرس 70: التطبيق 

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية/النقود حلل املسائل املكتوبة على البطاقات. سّجل إجاباتك في املكان املناسب. 
)انظر إلى احلروف(.

أ:  جنيه

ب:  جنيه

ج:  جنيه

د:  جنيه

هـ:  جنيه

و:  جنيه
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الدرس 70: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي تعرفه اآلن عن النقود ولم تكن تعرفه منذ 10 أيام؟ ارسم أفكارك أو اكتب عنها. اإلرشادات: تأمَّ



23 الصف الثاني االبتدائي

الدرس 71: التطبيق

اإلرشادات: حدد ما إذا كان العدد زوجًيا أم فردًيا. واكتبه بعد ذلك في اجلدول.

فرديزوجي

4

6

7

10

1235891112

1314151617181920
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الدرس 71: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل تالحظ أي شيء مشترك بني األعداد الزوجية و األعداد الفردية؟ هل الحظت أي  اإلرشادات: تأمَّ
شيء عندما كنت تختبر األعداد؟ ما الذي تعرفه اآلن عن األعداد الفردية و األعداد الزوجية؟ عّبر عن إجابتك 

بالرسم أو الكتابة.
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الدرس 72: التطبيق

اإلرشادات: ضاعف كل عدد ثم حدد ما إذا كان املجموع عدًدا زوجًيا أم فردًيا.

زوجي أم فردي؟املضاعفةالعدد

زوجي1 + 1 = 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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زوجي أم فردي؟املضاعفةالعدد

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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الدرس 73: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقتني واكتب العددين املضافني كمسألة وأوجد املجموع.

زوجي أم فردي؟املجموعاملسألة

5 + 4
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زوجي أم فردي؟املجموعاملسألة
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الدرس 73: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. لّون األعداد الزوجية باللون األحمر واألعداد الفردية باللون األزرق. ما األمناط التي  اإلرشادات: تأمَّ
تالحظها؟

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
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الدرس 74: التطبيق

اإلرشادات: أكمل منط األعداد. واكتب العددين التاليني في النمط.

.12468

.2036   9

.3101520   25

2+2+2+2+2+
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.4203040   50

.5579   11

.6121416   18

.74812   16
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الدرس 76: التطبيق

اإلرشادات: في كل منط، حدد القاعدة وصل كل منط بقاعدته، ثم أكمل النمط.

.1 ،57 ،66 ،75،،،،
3 –

.2 ،50 ،40 ،30،،،،
6 +

.3 ،24 ،18 ،12،،،،
9 –

.4 ،74 ،70 ،66،،،،
4 +

.5 ،70 ،80 ،90،،،،
10 –

.6 ،21 ،24 ،27،،،،
10 +

القاعدةالنمط
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الدرس 76: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. وابتكر منًطا لألعداد يتضمن اجلمع أو الطرح. واكتب النمط والقاعدة. اإلرشادات: تأمَّ
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الدرس 77: التطبيق

اإلرشادات: أكمل منط األعداد باستخدام القاعدة املوضحة.

القاعدة: +5، –1

 ،34،،،

اإلرشادات: ابتكر منًطا لألعداد وقاعدة حني يخبرك املعلم بذلك.

،،،،

القاعدة:
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الدرس 78: التطبيق

اإلرشادات: ألصق مصفوفتك املفضلة التي أنشأتها اليوم في هذه الصفحة.
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الدرس 78: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ملاذا قد يكون من املهم معرفة املصفوفات؟ وكيف ميكن أن نستخدم املصفوفات؟ عّبر عن  اإلرشادات: تأمَّ
أفكارك وآرائك بالكتابة أو الرسم.
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الدرس 79: التطبيق

اإلرشادات: عّد الصفوف واكتب مسألة اجلمع. ثم عّد األعمدة واكتب مسألة اجلمع.

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

الصفوف:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:

األعمدة:
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الدرس 79: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. أين رأيت املصفوفات من حولك؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أو الرسم. اإلرشادات: تأمَّ
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الدرس 80: التطبيق

اإلرشادات: حل املصفوفة. واكتب املسائل.

.1

.2

الصفوف:

الصفوف:

األعمدة:

األعمدة:

=

=

=

=

.في هذه مصفوفة 

.في هذه مصفوفة 

اإلرشادات: كون مصفوفة، ثم تبادل الكتاب مع زميلك. سيمأل زميلك املربع التالي. وستمأل املربع املوجود بكتاب 
زميلك.
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الدرس 81: التطبيق

اإلرشادات: استخدم طريقة تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار إلعادة كتابة املسائل التالية. ثم قدر 
ناجت اجلمع أو الطرح.

+=

–=

+=

–=

+=

+=

+=

–=

–=

+=

1. قّدر: 32 + 54

2. قّدر: 93 – 41

3. قّدر: 53 + 15

4. قّدر: 86 – 25 

5. قّدر: 57 + 22

6. قّدر: 72 – 54 

7. قّدر: 35 + 92

8. قّدر: 234 + 140 

9. قّدر: 581 – 348  

10. قّدر: 378 + 234 
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الدرس 82: التطبيق

اإلرشادات: اكتب األعداد التي يعطيها لك املعّلم. استخدم خط األعداد الفارغ ملساعدتك في تقريب كل عدد إلى 
أقرب عشرة.

الناجت ألقرب 10العدد

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10



أ.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

ب.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

ج.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

د.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

هـ.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب

و.

تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار
التقريب
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الدرس 83: التطبيق

اإلرشادات: وضح طريقة حلك وسّجل إجاباتك امُلقدرة في املربع املقابل لكل مسألة. ضع دائرة حول استراتيجية 
التقدير التي استخدمتها.
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الدرس 83: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما استراتيجية التقدير التي تفّضلها، تقدير العدد من خالل أول رقم من اليسار أم  اإلرشادات: تأمَّ
التقريب؟ اشرح بالرسم أو الكتابة طريقة تفكيرك.
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الدرس 84: التطبيق 

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية حلل مسائل اجلمع. وسّجل إجاباتك.

5227 +=

6824 +=

6725 +=

3856 +=

6428 +=

.4

.5

.6

.9

.7

.10

.8

.1

.2

.3

56
+29

29
+57

28
+28

44
+39

76
+15
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الدرس 84: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ملاذا ينبغي أحياًنا استخدام إعادة التجميع حلل املسائل؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة  اإلرشادات: تأمَّ
او الرسم.
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الدرس 85: التطبيق

اإلرشادات: حل مسائل اجلمع التالية. استخدم أعواًدا أو رسومات ملساعدتك في إعادة التجميع. 

= 24 + 18 .1

= 18 + 32 .2

= 37 + 47 .3

= 26 + 53 .4

= 19 + 75 .5
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الدرس 85: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل استخدمت أعواًدا أو رسومات حلل مسائل اجلمع؟ وملاذا؟ اشرح بالرسم أو الكتابة. اإلرشادات: تأمَّ





+=

+=

+=

+=

+=
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الدرس 86: التطبيق

اإلرشادات: استخدم جدول القيمة املكانية جلمع األعداد. 

1. مسألة جمع:

2. مسألة جمع:

3.  مسألة جمع:

4. مسألة جمع:

5. مسألة جمع:
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الدرس 87: التطبيق

اإلرشادات: اكتب مسائل اجلمع التي يعطيها لك معلمك. ارسم صور القيمة املكانية لتمثيل العددين املضافني. وأعد 
التجميع عند احلاجة. اجمع إليجاد املجموع. 

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

.1

.2

.3
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مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

.4

.5

.6
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الدرس 87: كراس الرياضيات

اإلرشادات: استخدم ما تعرفه عن استراتيجيات الرياضيات الذهنية وإعادة التجميع حلّل 145 + 155. اشرح طريقة حلك. ثم 
قارن إجابتك مع إجابة زميلك املجاور.
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الدرس 88: التطبيق

اإلرشادات: اكتب املسألة التي يعطيها لك "املعّلم". ُحّل املسألة واطلب من "املعّلم" التحّقق من طريقة حلك. ثّم تبادال 
األدوار. 
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الدرس 89: التطبيق

اإلرشادات: تعاون مع معلمك حلل مسائل اجلمع التالية. وسّجل طريقة حلك.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

.1

.2

.3
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مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

.4

.5

.6
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الدرس 90: التطبيق

اإلرشادات: حتّقق من كل مسألة. إجابة التلميذ باللون األحمر. إذا كانت إجابة املسألة غير صحيحة، فضع عليها 
عالمة X. وإذا كانت صحيحة، فضع عليها عالمة جنمة. صّحح إحدى املسائل التالية. 

املسألة 2املسألة 1

قّرب العدد 35 إلى أقرب عشرة.

30

املسألة 3

املسألة 4

قّرب لتقدير مجموع 48 + 38

90 = 40 + 50

املسألة 5

خبزت ليلى 56 قطعة بسكويت. وخبز عامر 25 قطعة بسكويت. ما مجموع قطع 
البسكويت التي خبزاها معًا؟

خبزا 81 قطعة بسكويت.

املسألة 7املسألة 6

قّرب إلى أقرب عشرة لتقدير ناجت طرح 
21 – 87

70 = 20 – 80

املسألة 8

قّدر ناجت طرح 150 – 82

20 = 80 – 100

123
+59

172

99
+8

107

عشرات آحاد

150
+67

217
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الدرس 90: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ما الذي تفهمه بشكل أفضل اآلن مقارنًة مبا فهمته قبل عشرة دروس؟ وما الذي ما زلت  اإلرشادات: تأمَّ
حتتاج إلى العمل عليه أو لديك أسئلة عنه؟ أجب عن األسئلة بالرسم أو الكتابة.



+=

+=

–=

–=

+=

+=

–=

–=
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الدرس 91: التطبيق

اإلرشادات: اقلب بطاقتني وسّجل األعداد في املربعني األصفر واألزرق. اجمع األعداد مًعا وسّجل املجموع في املربع 
األخضر. ثم أكمل اجلمل العددية األربع ُمستخدمًا تلك األعداد الثالثة.



+=

+=

–=

–=

+=

+=

–=

–=
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الدرس 91: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ما العالقة بني اجلمع والطرح؟ عبر عن أفكارك بالكلمات واألرقام والصور. اإلرشادات: تأمَّ
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الدرس 92: التطبيق

اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.

178 –= .4

169 –= .51912 –= .6

175 –= .1

3815 –= .7

529 –= .10

159 –= .2

3716 –= .8

1812 –= .3

288 –= .9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.

اإلرشادات: استخدم خط األعداد التالي للطرح. ثم سّجل ناجت الطرح.
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الدرس 93: التطبيق

اإلرشادات: ُحّل املسائل الكالمية.

1. اشترى سمير 48 قطعة بسكويت وأعطى أخته داليا 22 قطعة. ما عدد قطع البسكويت املتبقية؟ 

2. في الفصل 35 بنًتا و13 ولًدا. كم يزيد عدد البنات عن عدد األوالد؟

3. جَمعْت جنى 180 طابًعا. أعطت أخاها 20 طابًعا. فما عدد الطوابع املتبقية معها؟
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4. مع مها وصفا 28 هدية حتتاج إلى التغليف. قاما بتغليف 4 هدايا. ما عدد الهدايا التي ال تزال حتتاج إلى التغليف؟ 

5. ُأتوبيس به 65 فرًدا. نزل في احملطة األولى 21 فرًدا. فما عدد األفراد الذين تبّقوا في اأُلتوبيس؟

6. مع ياسمني 25 صورة. ومع وليد 14 صورة. فما عدد الصور التي مع ياسمني أكثر من وليد؟
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الدرس 94: التطبيق

اإلرشادات: اختر عدًدا وسّجله في املربع. ثم سّجل ثالث طرق مختلفة لتحليل ذلك العدد إلى أعداد مضافة أصغر على 
اخلطوط املوضحة.

.1

.2

.3

.4
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الدرس 94: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. فّكر ملاذا قد يكون من املفيد حتليل عدد كبير إلى أعداد أصغر. وكيف ميكن أن يساعدك حتليل  اإلرشادات: تأمَّ
العدد في اجلمع أو الطرح؟ أعِط مثااًل ملسألة سيكون من املفيد فيها حتليل العدد ملساعدتك على حلها. عّبر عن إجابتك 

بالكتابة أو بالرسم.
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الدرس 95: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقة من "بطاقات املسائل املتسلسلة" ثم سجل احلرف الدال على البطاقة وحل املسائل. 

البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5

البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5

البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5
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البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5

البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5

البطاقة

.1

.2

.3

.4

.5
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الدرس 95: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. كيف حتل مسألة طرح إذا لم يسبقها حل مسألة من بطاقات املسائل املتسلسلة؟ عّبر  اإلرشادات: تأمَّ
عن أفكارك بالكتابة أو بالرسم.
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الدرس 96: التطبيق
ات
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ع

حاد
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الدرس 96: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. عّرف إعادة التجميع بأسلوبك. عبر عن أفكارك بالكلمات و األرقام و الصور. اإلرشادات: تأمَّ





الصف الثاني االبتدائي78

الدرس 97: التطبيق

اإلرشادات: قّدر ناجت الطرح ثم استخدم جدول القيم املكانية لرسم وطرح وكتابة الناجت. ثم قارن بني الناجت 
وتقديرك. 

17348 –= .1

14829 –= .2

19477 –= .1

قّدر:  

قّدر:  

قّدر:  

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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الصف الثاني االبتدائي80

الدرس 98: التطبيق

اإلرشادات: قّدر ناجت الطرح. ثم ارسم املسألة واطرح واكتب ناجت الطرح، ثم قارن بني ناجت الطرح وتقديرك.

329179 –= .1

24563 –= .2

719257 –= .1

قّدر:  

قّدر:  

قّدر:  

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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الدرس 99: التطبيق

اإلرشادات: تعاون مع معلمك حلل مسائل الطرح. سّجل طريقة حلك في اجلداول التالية.

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد

مئات عشرات آحاد
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الدرس 99: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ما الذي اكتشفَته عن إعادة التجميع؟ ما الذي تعاني من صعوبته في إعادة التجميع؟ فّكر  اإلرشادات: تأمَّ
قلياًل، عبر عن أفكارك بالكلمات و األرقام و الصور.
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الدرس 101: التطبيق

اإلرشادات: حّدد ما إذا كانت كل دائرة مقّسمة إلى أجزاء متساوية أو غير متساوية. ضع دائرة حول إجابتك.

 .1

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .2

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .3

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .4

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .5

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية

 .6

أجزاء متساوية   أجزاء غير متساوية
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الدرس 101: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب أو ارسم ما تعرفه عن الكسور.  اإلرشادات: تأمَّ
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الدرس 102: التطبيق

اإلرشادات: انسخ معلومات جدول تسجيل الكسور في الفصل إلى اجلدول التالي. 

الكسر بصيغة الصور 
واألعداد

عدد األجزاء 
املتساوية

الكسر بصيغة 
الكلمات

املفردات
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الدرس 102: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. كيف ُتقسم ساعة احلائط والدائرة إلى كسوٍر باستخدام نفس الطريقة؟ وما أوجه  اإلرشادات: تأمَّ
االختالف بينهما؟ عّبر عن أفكارك بالكتابة أوالرسم. فيما يلي مثال توضيحي على ذلك، ولكن ميكنك التفكير في 

أوقاٍت وكسوٍر أخرى أيًضا.
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الدرس 103: التطبيق

اإلرشادات: اّتبع تعليمات معلمك لتظليل وكتابة الكسور.
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1. ظلّل جزء واحد من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

2. ظلّل جزأين من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

3. ظلّل ثالثة أجزاء من الدائرة. ثم اكتب الكسر.

الدرس 103: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ثم اّتبع التعليمات التالية. اإلرشادات: تأمَّ

كيف عرفت الكسور التي عليك كتابتها؟
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الدرس 103: نشاط اثرائي: كسور البيتزا.
اإلرشادات: لّون املكّونات أو ارسمها على البيتزا بناًء على الكسر امُلدد لكل منها.

1. أضف الصلصة احلمراء إلى البيتزا بأكملها.
3 البيتزا.

4 2. أضف الفلفل األخضر إلى 
1 البيتزا.

4 3. أضف قطع الزيتون األسود إلى 
4. أضف قطع عيش الغراب الرمادي إلى نصف البيتزا.

4 البيتزا.
4 5. أضف اجلنب األصفر إلى 
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الدرس 104: التطبيق
اإلرشادات: أكمل حائط الكسور.

1. اكتب "واحد صحيح )1(" على الصف العلوي. ثم لّون هذا الصف باللون األحمر.
. ثم لون الصف باللون األخضر. 1

2 2. ابحث عن األنصاف واكتب على كل منها 
. ثم لون الصف باللون األصفر. 1

3 3. ابحث عن األثالث واكتب على كل منها 
. ثم لون الصف باللون األزرق. 1

4 4. ابحث عن األرباع واكتب على كل منها 
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الدرس 105: التطبيق

اإلرشادات: اختر بطاقة من "بطاقات تكوين الكسور".  ثم لّون أحد األشكال كي يطابق الكسر املكتوب على البطاقة.
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الدرس 105: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. هل الكسران التاليان متكافئان؟ اكتب إجابتك مع ذكر السبب.  اإلرشادات: تأمَّ

لوّني!

لوّني!

لوّني!



البداية

العودة إلى البداية
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الدرس 106: التطبيق



النهاية 

 خسارة دور 
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الدرس 106: كراس الرياضيات

1 األزهار زرقاء. وتقول سارة إن هذا خطأ ألنه ال ميكن استخدام الكسور لوصف 
4 ل ما تعلمته. يقول أشرف إن  اإلرشادات: تأمَّ

مجموعات من األشياء. هل توافقها القول أم ال؟ وملاذا؟ اشرح بالرسم أو الكتابة.
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.1

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.2

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.3

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.4

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

.5

قيمة العدادات املُظللة بالكسور:

الدرس 107: التطبيق

اإلرشادات: بالنسبة للمسائل من 1 إلى 5، رّج عناصر العّد التي اخترتها في كوب ثم ارمها، ثم ارسم صور لهذه 
العدادات، و سّجل الكسر الذي متّثله العّدادات املظّللة. بالنسبة للمسائل من 6 إلى 10، اكتب الكسر الذي متّثله 

العدادات احلمراء في كل مجموعة.
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.6

قيمة العدادات احلمراء بالكسور:

.7

قيمة العدادات احلمراء بالكسور:

.8

قيمة العدادات احلمراء بالكسور:

.9

قيمة العدادات احلمراء بالكسور:

.10

قيمة العدادات احلمراء بالكسور:
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الدرس 108: التطبيق 

اإلرشادات: انظر إلى كل مجموعة وأجب عن األسئلة التالية.

1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الزهور احلمراء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الزهور الزرقاء؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الزهور احلمراء والزرقاء؟

1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الدراجات احلمراء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الدراجات الزرقاء؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الدراجات احلمراء والزرقاء؟

1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد كرات القدم كبيرة احلجم؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد كرات القدم صغيرة احلجم؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد كرات القدم امللونة؟
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1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد التفاحات احلمراء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد التفاحات ذات األوراق؟ 

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد التفاحات اخلضراء؟ 

1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الطيور الزرقاء؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الطيور الوردية؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد الطيور ذات العيون؟

1. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد قطع البيتزا التي عليها عيش الغراب؟

2. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد قطع البيتزا التي عليها جنب؟

3. ما الكسر الذي يعّبر عن عدد قطع البيتزا التي ليس عليها عيش الغراب؟



.1.2
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الدرس 108: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. اكتب سؤالني عن الكسور مستخدمًا مجموعة البالونات التالية. اإلرشادات: تأمَّ
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الدرس 109: التطبيق

اإلرشادات: سّجل إجابتك في مربع احلرف الصحيح.

بأ

دجـ

وهـ

حز

يط
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الدرس 109: كراس الرياضيات

ل ما تعلمته. ضع دائرة على اخلط التالي حول الرقم الذي يعبر عن فهمك للكسور. ثم اشرح سبب  اإلرشادات: تأمَّ
اختيارك هذا الرقم في املربع التالي. 

فّكر في األسئلة التالية:

هل تفهم ما املقصود بالكسر وكيفية التعّرف عليه؟ 	 

هل ميكنك التعّرف على كسور مجموعة ما؟ هل ميكنك التعّرف على كسور ُكلٍّ كامل؟ 	 

هل ميكنك حّل مسألة كالمية تتضمن كسوًرا؟ 	 

0 1 2 3 4 5

0 = أدائي ليس كما أريد.

5 = أنا سعيد بالتقدم الذي حققُته.
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الدرس 111: التطبيق

اإلرشادات: انظر إلى البيانات في التمثيل البياني باألعمدة وأجب عن األسئلة التالية.  

الفاكهة املفضلة

ميذ
تال

د ال
عد

70

60

50

40

30

20

10

0
تفاح بلح موز برتقال

الفاكهة أنواع 

1. ما عدد التالميذ الذين فضلوا البرتقال؟

2. ما عدد التالميذ الذين فضلوا التفاح واملوز؟

3. كم يزيد عدد التالميذ الذين يفضلون املوز على التالميذ الذين يفضلون البلح؟

4. ما عدد التالميذ الذين ُسئلوا عن فاكهتهم املفضلة؟

5. ما الفاكهة األقل تفضياًل في هذا التمثيل البياني؟ 

األسئلة:
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اإلرشادات: انظر إلى التمثيل البياني بالصور وأجب عن األسئلة التالية. 

فلفل أخضر

جنب

زيتون

عيش الغراب

إضافات البيتزا املفضلة

1. ما عدد التالميذ الذين فضلوا اجلنب والفلفل األخضر؟ 

2. كم يقل عدد التالميذ الذين فضلوا عيش الغراب عن عدد التالميذ الذين فضلوا الزيتون؟ 

3. ما عدد التالميذ الذين فضلوا اجلنب والفلفل األخضر والزيتون؟  

4. كم يزيد عدد التالميذ الذين فضلوا اجلنب على عدد التالميذ الذين فضلوا الفلفل األخضر؟ 

5. ما نوع البيتزا األكثر تفضياًل في هذا التمثيل البياني؟ 

األسئلة:

املفتاح

    = شخصان
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الدرس 112: التطبيق

اإلرشادات: أنشئ متثياًل بيانًيا باألعمدة باستخدام البيانات الواردة في قصة "احليوانات السحرية في األرض العجيبة". تأّكد 
من أنه يتضمن عنواًنا وتسميات ومقياًسا وأعمدة ملونة.

العنوان: 

االسم: 

م: 
الس

ا
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اإلرشادات: اكتب سؤالْي عن التمثيل البياني، ثم أجب عنهما. 

أسئلتي عن بيانات التمثيل البياني:

اإلجابة:

اإلجابة:

.1

.2
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الدرس 113: التطبيق

اإلرشادات: استخدْم البيانات من اجلزء الثاني من القصة لرسم متثيل بياني بالصور في اجلزء التالي. 

أبقار ذات أجنحة

صغار املاعز

خراف ذهبية

أسماك بلون قوس 
القزح

العنوان: 

املفتاح

.1

.2

.3
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الدرس 113: كراس الرياضيات

م شخًصا ما طريقة رسم متثيالت بيانية باألعمدة ومتثيالت بيانية  ل ما تعلمَته. تخّيل أنك سُتعلِّ اإلرشادات: تأمَّ
بالصور. فماذا ستقول له؟ ما النصائح املهمة واملفيدة التي ستخبره بها؟ ما الذي عليه معرفته؟ اكتب أفكارك في 

اإلطار التالي.
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الدرس 114: التطبيق

اإلرشادات: اكتب مسألتي جمع متكرر لكل مصفوفة.

مسائل اجلمع:مسائل اجلمع:

اإلرشادات: اكتب جملة تقارن فيها بي املصفوفتي.

.1
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مسائل اجلمع:مسائل اجلمع:

اإلرشادات: اكتب جملة تقارن فيها بي املصفوفتي.

.2
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الدرس 114: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. ثم انظر حولك في الفصل واعثر على مصفوفة. ارسمها في اجلزء التالي، ووّضح كيف  اإلرشادات: تأمَّ
عرفَت أن الشيء أو الصورة متثل مصفوفة.
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الدرس 115: التطبيق 

اإلرشادات: اّتبع اخلطوات التالية.

يرمي زميل حجر نرٍد واحًدا لتحديد عدد الصفوف.. 1
يرمي الزميل اآلخر حجر نرد لتحديد عدد األعمدة. . 2

اكتب املصفوفة التي ظهرت لك برمي حجر النرد في اجلزء التالي )صفوف في أعمدة(.. 3
ارسم املصفوفة على شبكتك. . 4

فكر في املكان األفضل لوضع مصفوفتك بحيث ميكنك رسم عدد أكبر من املصفوفات على شبكتك. الهدف هو 	 
أن يتبقى عدد قليل من املربعات الفارغة أو ال يتبقى أي مربع فارغ في نهاية اللعبة. 

ْن املصفوفة واكتب بياناتها )على الشبكة(.. 5 لوِّ
اكتب مسألة جمع واحدة للمصفوفة.. 6

في5.في1.

في6.في2.

في7.في3.

في8.في4.

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 

مسألة اجلمع: مسألة اجلمع: 



115 الصف الثاني االبتدائي

خانات املصفوفة
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الدرس 116: التطبيق

اإلرشادات: حل كل مسألة من املسائل التالية. اشرح طريقة حلك للمسألة. ثم قارن طريقتك حلل املسائل مع طريقة 
زميلك. إذا لم حتصال على اإلجابة نفسها، فابحثا عن اخلطأ وصححاه. 

8469 += .1

9367 –= .2

313269 += .3

265119 –= .4

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:

طريقتي في احلل:
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الدرس 116: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. أجب عن األسئلة التالية في املربع التالي. اإلرشادات: تأمَّ

ما طريقة اجلمع املفضلة لك؟ وملاذا؟	 

ما طريقة الطرح املفضلة لك؟ وملاذا؟	 

اكتب أمثلة لدعم اختيارك.	 

اجلمع

الطرح



+=
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الدرس 117: التطبيق

اإلرشادات: اختر مسألة جمع ومسألة طرح من السبورة. واكتبهما في اجلزء التالي. ثم اكتب مسألة كالمية تعّبر 
عن كٍل منهما. وأخيًرا، حّل املسألة وسّجل إجابتك. 

مسألة اجلمع:



–=
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مسألة الطرح:



البداية
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الدرس 118: التطبيق

لعبة الرياضيات



النهاية
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الدرس 118: كراس الرياضيات

ل ما تعلمَته. فّكر في إجاباتك عن األسئلة التالية. ثم ضع دائرة حول رقم على اخلط في اجلزء التالي لُتبّي  اإلرشادات: تأمَّ
مستوى فهمك إلعادة التجميع. واشرح ملاذا اخترت هذا الرقم. 

فّكر في األسئلة التالية:

هل أفهُم كيفية إعادة جتميع اآلحاد والعشرات؟ 	 
هل ميكنني إعادة التجميع دون استخدام جدول القيمة املكانية أو حزم األعواد؟	 
هل ميكنني شرح إعادة التجميع لشخص آخر؟ 	 

0 1 2 3 4 5

ال ميكنني على اإلطالق ميكنني ذلك!

إعادة التجميع في مسائل اجلمع
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0 1 2 3 4 5

ميكنني ذلك!

إعادة التجميع في مسائل الطرح

ال ميكنني على اإلطالق
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الدرس 119: التطبيق

ْل مالحظات عن كل درس من دروس الرياضيات التي درسناها هذا العام. اكتب املالحظات في اجلدول  إرشادات اجلزء 1: سجِّ
التالي. ثم اختر ثالثة موضوعات لتكتب عنها.

العمليات والتفكير اجلبري

األعداد والعمليات في نظام 
العد العشري

القياس

االبتدائي الثاني  الصف  في  األهم  املوضوعات اخلمسة 
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البيانات

الهندسة
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إرشادات اجلزء 2: اكتب املوضوعات التي اخترتها في أعلى اجلدول. سّجل معلومات وأمثلة وقواعد وأشياء أخرى 
عن كل موضوع.

املوضوع 1

املوضوع 2

االبتدائي الثاني  الصف  في  الثالثة  أهم موضوعاتي 
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املوضوع 3



الصف الثاني االبتدائي128

الدرس 120: التطبيق

اإلرشادات: اكتب رسالة إلى أحد تالميذ الصف األول االبتدائي تخبره فيها عن بعض دروس الرياضيات التي 
سيدرسها في الصف الثاني. 

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،



  

موارد التلميذ  
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بطاقات األعداد ٠ - ١٠  
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شبكة مكعب أرقام أو نرد من ٦ أوجه



منوذج لساعة ذات عقارب فارغ

الدقائقالساعات



مناذج القرص الدوار
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عناصر عد بوجهني  

 

 
 
 
 
 

    

     

     

     

     

     



بطاقات األشكال  
   

 
 
 

 

 
 
 

 دائرة مربع

 شكل خماسي مثلث



مستطيلشكل سداسي

عنيشبه منحرف مُـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

  

  



 

شبكات أشكال ثالثية األبعاد

مكعب



مخروط



أسطوانة



منشور مستطيل 



هرم مربع القاعدة
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دار نهضة مصر للنشر بالسادس من أكتوبر

املواصفات الفنية:
عدد صفحات ألوان الكتابورق الغالفورق المتنمقاس الكتابرقم الكتاب
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