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 مادة الرياضيات، الصف الثاني
 أمثلة عن المحددات الوصفية

 

 (العد والجبر ) والبنى الرياضية في مواقف متنوعة األعداداستخدام : 1الكفاية العامة 

 ( موضحا  1000-0)من  أساسية لمجموعة من العناصر ا  يقارن ويرتب أعداد: يستطيع المتعلم أن 2-1معيار المنهج 
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية:، فهمه للنظام العددي والعالقات بين األعداد

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  

 (المستوى األدنى)

3  

 (المستوى المتوسط)

4 

 (المستوى األعلى)

مقارنة غير قادر على 
أعداد رمزها مكّون من 
رقمين حتى عند إعطائه 

ا  تمثيالت بسيطة جدًّ

قادر على مقارنة أعداد رمزها 
مكّون من رقمين باستخدام 

)مكعبات( مع تمثيالت بسيطة 
 مساعدة المعلم

قادر على مقارنة أعداد حتى 
مع ارتكاب بعض  1000

األخطاء التي يصححها بنفسه 
عندما يلفت المعلم انتباهه لها 
وقادر على تفسير المقارنة من 
خالل استخدام تمثيالت قائمة 

أو لوحة منازل د على معدا

 القيمة المكانية

قادر على مقارنة أعداد حتى 
مستخدًما المنطق الذي  1000

يشمل موقع األرقام، قادر على 
تفسير المقارنة من خالل استخدام 

أو  تمثيالت قائمة على معداد
القيمة المكانية، قادر  لوحة منازل

على إيجاد األعداد التي تحقق 

 شرط مقارنة معطى
على ترتيب  غير قادر

رمزها ثالثة أعداد 
مكّون من رقمين بشكل 

 تصاعدي

قادر على ترتيب أعداد رمزها 

مكّون من رقمين باستخدام 
تمثيالت بسيطة )مكعبات( مع 

 مساعدة المعلم

قادر على ترتيب أعداد رمزها 

ا  مكّون من ثالثة أرقام تصاعديًّ
وتنازليًّا مع ارتكاب بعض 
األخطاء التي يصححها بنفسه 
عندما يلفت المعلم انتباهه لها، 

من  الترتيبوقادر على تفسير 
خالل استخدام تمثيالت قائمة 

 أو لوحة منازل على معداد
 القيمة المكانية

ا قادر على ترتيب أعداد رمزه

اً  مكّون من ثالثة أرقام تصاعدّي
 ً وقادر على تبرير قراره  وتنازليّا

باستخدام التمثيالت المالئمة، 
يجاد األعداد التي وقادر على إ

 تحقق شرط ترتيب معطى

 
 
 

باستتتتتتتتخدام الجمع  100 ≥بناتج  من منزلة واحدة وجد ناتج ضتتتتتتتر  أعداد: يستتتتتتتتطيع المتعلم أن  7-1معيار المنهج 
مع إظهار مستتويات ، مصوراتأو )والعد التجاوزي( من خالل نماذج محسوسة   50حتى بناتج المتكرر وجدول الضر  

 اإلنجاز التالية:
1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  
 (المستوى األدنى)

3  
 (المستوى المتوسط)

4 
 (المستوى األعلى)

غير قادر على إيجاد 
ناتج ضرب عددين 

من خالل  5أصغر من 

ضم في مجموعات ال
 والعد

مجموعات استخدام على  قادر
لعناصر إليجاد متساوية من ا

 50 نواتج الضرب حتى

قادر على استخدام الجمع 
المتكرر ومجموعات متساوية 
من العناصر أو الرسومات 
والعد بالمضاعفات لضرب 

 رقم واحدأعداد من 

قادر على إيجاد ناتج ضرب أعداد 
رمزها مكون من رقم واحد 
باستخدام الجمع المتكرر بشكل 

أو مجموعات متساوية مناسب، 
من العناصر أو الرسومات، أو 

عفات في تمارين العد بالمضا

 ومسائل شفهية
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 (قياسالهندسة وال) رسميةوفي سياقات رياضية  المحيطةخواص أشكال هندسية في البيئة : استكشاف 2الكفاية العامة 

يعدد و من البيئة المحيطة ثنائية وثالثية األبعاد تمثل أشكاًل   عناصريصنف  : يستطيع المتعلم أن1-2ر المنهج معيا
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،البسيطةخواصها  ا منبعض  

1 

)لم يتم تحقيق معيار 
 المنهج(

2  

 (المستوى األدنى)

3  

 (المستوى المتوسط)

4 

 (المستوى األعلى)

يخلط ما بين المثلثات 
والمربعات والدوائر 

 بشكل متكرر

قادر على التعرف على 
المثلثات والمربعات والدوائر 

األشكال التي من بين قائمة من 
مشتتةعناصر  ال تحتوي على  

 األشكالقادر على التعرف على 
الهندسية: المثلث، المربع، 
الدائرة، المستطيل، من بين 
عناصر من البيئة المحيطة، مع 

في قائمة  باسمهربط كل شكل 
تحتوي على عناصر  معطاة
 مشتتة

 األشكالقادر على التعرف على 
ث، : المثلوالتمييز بينها الهندسية

 المربع، الدائرة، المستطيل
كتمثيالت متفق عليها، أو من بين 
عناصر من البيئة المحيطة، مع 

 باسمهربط كل شكل 

غير قادر على تمييز 
المكعب والكرة من بين 
مجموعة من العناصر 

أشكالها التي تختلف 
 بشكل واضح

قادر على تمييز المكعب والكرة 
من بين مجموعة من العناصر 
التي تختلف أشكالها بشكل 
 واضح

قادر على التعرف على أشكال 
المكعب والكرة وشبه المكعب 
من بين بعض العناصر 

 المبسطة

قادر على التمييز بين أشكال 
المكعب والكرة وشبه المكعب في 

مجموعة  مواقف مختلفة )من بين
من العناصر التي تحتوي على عدم 
انتظام أو من بين تمثيالت ثنائية 

 األبعاد على سبيل المثال(

غير قادر على التعرف 
على الرسومات 

الهندسية البسيطة )مثل 
المثلث والمربع والدائرة 
والمستطيل( في 
رسومات بسيطة أو 

 عناصر حقيقية

قادر على مطابقة شكل رسم 
المناسب من  بالرسم الهندسي

بين قائمة معطاة، عند تغير 
معيار واحد )مثل الحجم أو 
اللون( مع بعض المساعدة من 
 المعلم

قادر على فرز وتصنيف 
على   العناصر والرسومات بناءً 

شكلها عند تغير معياَريْن في آن 
معًا، مع ارتكاب أخطاء من 
حين إلى آخر وتصحيحها عندما 

 يلفت المعلم انتباهه لها

لربط  معاييرعلى وضع  قادر
العناصر والرسومات في مجموعة 

على فرز وتصنيف قادر معطاة، 
العناصر والرسومات بناًء على 

متنوعة، مع القدرة على  معايير
 التصحيح الذاتي إذا لزم األمر  

 

 
 

 (البيانات والنمذجةمعالجة )في بيانات كمية ونوعية لدراسة عالقات وعمليات رياضية  البحث :4الكفاية العامة 

 
 

ومات رس يفرز ويصنف بيانات من البيئة المحيطة ويدون البيانات مستخدما  : يستطيع المتعلم أن 1-4معيار المنهج 
 مع إظهار مستويات اإلنجاز التالية: ،وجداول

1 
)لم يتم تحقيق معيار 

 المنهج(

2  
 (المستوى األدنى)

3  
 (المستوى المتوسط)

4 
 (المستوى األعلى)

يرتكب أخطاء متكررة 

في ضم العناصر في 
مجموعات بناًء على 

 معيار واحد

قادر على مطابقة العناصر 

عيار مبالفئة المناسبة بناًء على 
 واحد )مثل الحجم أو اللون(

قادر على فرز وتصنيف 

العناصر والرسومات بناًء على 
معياَريْن في آن واحد )مثل 
الحجم أو اللون( مع ارتكاب 

أحيانًا وتصحيحها عندما أخطاء 
 يلفت المعلم انتباهه لها

ر العناصقادر على فرز وتصنيف 

والرسومات بناًء على عدة معايير، 
مع القدرة على التصحيح الذاتي إذا 

 لزم األمر

قادر على تسجيل غير 
بضع بيانات في جدول 

 بسيط.

قادر على تسجيل البيانات في 
جدول من سطر واحد، مع إبداء 

لمعايير المستخدمة لالفهم 
للتسجيل، مع مساعدة جزئية 

 من اآلخرين

قادر على تسجيل البيانات في 
جدول من صفَّيْن وعموَديْن أو 
أكثر، مع إبداء الفهم للمعايير 
المستخدمة للتسجيل وقادر على 
معالجة البيانات المسجلة بشكل 

 جزئي بمساعدة اآلخرين.

قادر على تسجيل البيانات في 
صفَّيْن وعموَديْن أو جدول من 

أكثر، مع إبداء الفهم للمعايير 
المستخدمة للتسجيل والقدرة على 
معالجة البيانات بشكل مفيد 

 وبطريقة مستقلة.
 

 


