
 

  

 

 بتدائيةاال المهارات األساسية المفقودة للمرحلة

 ة األساسيةالمهار الصف م

1 

 الثانيالصف 

حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع خطوات الحل 
 األربع

 مقارنة األشياء حسب )الطول، الكتلة، السعة( وترتيبها  2

بالترتيب على لوحة المئة وقراءتها وكتابتها بطرق   100إلى  1عد األعداد من   3
 مختلفة.

 ( األسطوانة المكعب، المخروط، )الكرة، تعرف المجسمات 4

 ووصفها (الدائرة المربع، المستطيل، المثلث،تعرف األشكال المستوية ) 5

 الربع(-الثلث-منها)النصفتعرف األجزاء المتطابقة في شكل وتعبر عن الجزء الواحد  6

 لاير(10-لاير5-)لاير واحد عد األوراق النقدية من الفئات 7

1 

 الصف الثالث

، الهرم ( ، متوازي المستطيالتاألسطوانة، ، الكره، المخروطالمكعبالمجسمات )تمييز
 .عن غيرها من األشكال الهندسية ووصفها بحسب عدد األوجه والرؤوس واألحرف 

تمييز األشكال الهندسية المستوية ) المربع ، المستطيل ، المثلث ، الدائرة  ، شبه   2
 المنحرف ، السداسي ( ووصفها حسب عدد األضالع ورؤوسها .

 المقارنة بين شكلين مستويين وبين مجسمين. 3

 جمع )العشرات ، المئات ( وطرحها باستعمال حقائق الجمع وحقائق الطرح . 4

 المقارنة بين مساحات أشكال مختلفة وترتيبها.   5

 استعمال نماذج مربعة الشكل إليجاد المساحة .  6

 (   تقياسيه ، مسطرة السنتمتراقياس الطول وتقديره باستعمال )وحدات غير  7

 ترات واللترات (مقياس السعة وتقديرها باستعمال )وحدات غير قياسية ، المل 8

 ( ، الجرامات والكيلوجراماتقياسية غيرقياس الوزن وتقديره باستعمال )وحدات  9

 حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع   10

1 

 الرابعالصف 

 قراءة الساعة 

 تحديد وتصنيف ووصف بعض المجسمات  2

 ومحاور التماثل في شكل التماثلتحديد  3

 قراءة البيانات الممثلة باألعمدة وتفسيرها  4

 المستحيلة(- األقل احتماالا  - األكثر احتماالا  -)األكيدة تحديد الحوادث  5

 االمجموعة( وقراءتهمن  كأجزاء-من الكل كأجزاء)الكسور كتابة  6

 الكسور المتكافئةإيجاد  7

 

 



 

  

 

 بتدائيةاال المهارات األساسية المفقودة للمرحلة

 ة األساسيةالمهار الصف م

1 

 الخامس الصف 

حل المسائل الرياضية باستخدام االستراتيجيات المناسبة وباتباع الخطوات 
 األربع لحل المسألة الرياضية 

 األعداد  خط على وتمثيلها وكتابتها وقراءتها االعتيادية الكسور معرفة 2

 مقارنة الكسور االعتيادية وتكافؤها 3

 معرفة االعداد الكسرية  4

 األعداد  خط على وتمثيلها وكتابتها وقراءتها عشريةال الكسور معرفة 5

 مقارنة الكسور العشرية وتكافؤها 6

 عشرية االعداد الكسرية ال الكسوروالتمييز بين الكسور االعتيادية  7

 عشريين  كسرين وطرح جمع 8

1 

 ادسالصف الس

االستراتيجيات المناسبة وباتباع الخطوات حل المسائل الرياضية باستخدام 
 األربع لحل المسألة الرياضية 

 والسعة  والكتلة الطول لقياس المترية الوحدات معرفة 2

 والسعة  والكتلة الطول لقياس المترية الوحدات بين التحويل 3

 الوحدات الزمنية  التحويل بين 4

 أساسيةمعرفة مفردات هندسية  5

    الدوران( –االنعكاس  –)االنسحاب  الهندسية التحويالت التمييز بين 6

 مضلع محيط إيجاد 7

 ) المربع – )المستطيلإيجاد مساحة  8

    منشورال حجم إيجاد 9

 

 

 


