ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

هيا يا
ممتاز

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

تحديد القيمة المنزلية لرقﻢ في عدد ضمن )(١٠٠
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أحوط القيمة المنزلية للرقﻢ الذي تحته خط :
 ٨ ) ٨ ٣ - ١أو ( ٨٠
 ١ ) ١ ٣ - ٣أو ( ١٠

 ٤ ) ٦ ٤ - ٢أو ( ٤٠
٨ ٢ -٤

)  ٢أو ( ٨٠

 ٩ ) ٩ ٤ - ٥أو ( ٩٠
==============================================
السؤال الثاني  :أكتب العدد :
 ٥ – ١آحاد و  ٦عشرات ) ( .........................
 ٠ - ٢آحاد و  ٤عشرات ) ( .........................
 ٦ - ٣آحاد و  ٧عشرات ) ( .........................
================================================
السؤال الثالث  :أﺳتعمل القيمة المنزلية ﻷحل المسألة اﻵتية :
يوجد في خزانة للكتب  ٣٢كتابا  ،و عدد طلبة الصف  ٢١طالبا .
هل يوجد ما يكفي من كتب لهؤﻻء الطلبة ؟
.......................................................

كيف عرفت ذلك ؟
...............................................................................................

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

حل مسائل رياضية باﺳتعمال اﺳتراتيجيات ومهارات مناﺳبة مع إتباع الخطوات اﻷربع

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل اﻻﺳتدﻻل المنطقي ﻷحل المسائل اﻵتية :
 – ١يجلس كل من الطﻼب  ،فؤاد و ﺳمير و فيصل و محمود  ،في غرفة اﻻنتظار لمراجعة
هيا يا
طبيب اﻷﺳنان .
ﺳيدخل أوﻻ طالب يبدأ اﺳمه بحرف ) ف ( .
ثﻢ يدخل محمود ثانيا  ،و ﺳيدخل فيصل رابعا .
متى ﺳيدخل ﺳمير ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

==============================================
 – ٢عمر أحمد أكثر من  ٧ﺳنوات  ،فإذا كان عمره أقل من  ١٠ﺳنوات ٣،
و ﻻ يساوي  ، ٨فكﻢ عمره ؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

قراءة اﻷعداد ضمن العدد ) (١٠٠وكتابتها بطرق مختلفة
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أكتب اﻷعداد اﻵتية باﻷرقام أو بالكلمات :
 - ١خمسة و ثﻼثون ............................. :
............................. : ٨٠ - ٢
 – ٣واحد و أربعون ............................. :
............................. : ٥٧ – ٤
 – ٥ثﻼثة و ﺳبعون ............................. :
............................. : ١٠٠ – ٦
 – ٧ثمانية و ثمانون ............................. :
............................. : ٤٤ – ٨
 – ٩ثﻼثة و ﺳتون ............................. :
............................. : ٩٦ – ١٠

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

١٤ /هـ

التاريخ / :

تقدير عدد مجموعة من اﻷشياء ضمن ) (١٠٠باﺳتعمال المجموعة من عشرة

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أقدر العدد فيما يأتي  ،و أحوط اﻹجابة :

؟

؟

 ١٠كرات

)٢٠تقريبا  ٣٠تقريبا  ٩٠تقريبا (

هيا يا
ممتاز

 ١٠أقﻼم

)  ٢٠تقريبا

 ٤٠تقريبا

 ٧٠تقريبا (

===============================================

؟
) ٢٠تقريبا

 ٣٠تقريبا (

 ١٠قطع

)  ٢٠تقريبا  ٥٠تقريبا  ٨٠تقريبا (

===============================================
السؤال الثاني  :مع بﻼل  ٦أكياس تفاح  ،معظﻢ اﻷكياس تحتوي  ١٠تفاحات  ،وبعضها
تحتوي أكثر من  ١٠تفاحات  .اصطف ثمانية و خمسون طفﻼ للحصول على التفاح .
هل يوجد تفاحة لكل طفل ؟ ...........................
كيف عرفت ذلك ؟
.................................................................................................

ترتيب اﻷعداد ضمن )(١٠٠

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل خط اﻷعداد و أكتب اﻷعداد المناﺳبة :

١٢ ، .......... ، ١٠ - ١
١٣ ، ............ ، ١٥ – ٢
٥ ، ٤ ، ........ - ٣
٥ ، ......... ، ٧ – ٤
٧ ،......... ، ٩ - ٥
============================================
السؤال الثاني  :أﺳتعمل خط اﻷعداد و أكتب اﻷعداد المناﺳبة :

٢٣ ، ........... ، ٢١ – ١
٢٧ ، ........... ، ٢٥ – ٢
........... ، ١٦ ، ١٧ – ٣
٢٧ ، ........... ، ٢٩ – ٤
........... ، ١٤ ، ١٣ – ٥

اﺳتعمال اﻹشارات ) <  ( = ، >،في المقارنة بين عددين ضمن العدد ) (١٠٠
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

السؤال اﻷول  :أقارن بين اﻷعداد بوضع عﻼمات ) < أو > أو = ( :
٨١ - ١

٥٠

٦٠ - ٢

٦٠

٣٠ – ٣

٤٠

٤٨ – ٤

٧٤

٥٣ – ٥

٣٨

٨٩ – ٦

٩٨

٤٢ – ٧

٤٢

٤٢ – ٨

٨٩

٧٨ – ٩

٨٧

٦٢ – ١٠

٦٢

تحديد اﻷنماط العددية ضمن )(١٠٠
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

السؤال اﻷول  :أﺳتعمل لوحة المئة ﻷكمل اﻷعداد :

هيا يا
ممتاز

 – ١أعد إثنينات :
....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢
 - ٢أعد أربعات :
....... ، ....... ، ....... ، ٢٤ ، ....... ، ١٦ ، ١٢
 – ٤أعد قفزيا ﺳتة ﺳتة :
....... ، ....... ، ٥٦ ، ....... ، ٤٢ ، ٣٦

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
الجمع باﺳتعمال

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

)خاصية اﻹبدال ،خاصية الجمع مع الصفر  ،العد التصاعدي على خط اﻷعداد،حقائق جمع
العدد إلى نفسه  ،حقائق جمع العدد إلى نفسه مضافًا إليه واحد أو مطروح ًُ◌ا منه واحد،
تكوين العدد عشرة(
السؤال اﻷول  :أوجد ناتج عمليات الجمع اﻵتية :
)................. = ٣ + ٦ -(١
)................. = ٧ + ٢ -(٢
هيا يا
ممتاز

)................. = ٠ + ٩ – (٣
)................. = ٩ + ٣ – (٤
)................. = ٥ + ٨ – (٥
)................. = ٩ + ٩ – (٦
)................. = ٨ + ٧ – (٧
)................. = ٥ + ٦ – (٨
)................. = ٧ + ٩ -(٩

جمع ثﻼثة أعداد بإعادة ترتيبها
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

السؤال اﻷول  :أوجد ناتج الجمع :
)(١

)(٣

)(٢

٢

١

٧

٦

٨ +

٩ +

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
) (٤

٥

٣

٧

٧

٥ +

٥ +

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

)(٥

هيا يا
ممتاز

٨
٤
٢ +
ــــــــــــــ

الطرح باﺳتعمال
)العد التنازلي على خط اﻷعداد،خاصيتي طرح الصفر وطرح الكل ،حقائق جمع العدد إلى
نفسه  ،حقائق الجمع(
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل خط اﻷعداد في إيجاد ناتج الطرح  ،بالعد التنازلي :

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

التاريخ / :

١٤ /هـ

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

)............... = ٣ - ٩ : (١

)............... = ١ – ١٠ : (٢

)............... = ٤ – ١١ : (٣

)............... =٦ – ١٢ : ( ٤

) ............... = ٥ – ٨ : ( ٥
============================================
هيا يا
ممتاز

السؤال الثاني  :أوجد ناتج الطرح :
)( ١

)(٤

)( ٢

٨

)( ٣

٧

١٠

ـــ ٨

ـــ ٠

ـــ ٢

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

)(٥

١٦

١٤

ـــ ٨

ـــ ٧

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

تكوين حقائق الجمع والطرح المترابطة واﺳتعمالها في جمل الجمع والطرح
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أكمل الحقائق المترابطة اﻵتية :

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

........ = ........+ ........
 ........ــــ ........ = ........
........ = ........+ ........
 ........ــــ ........ = ........

........ = ........+ ........
 ........ــــ ........ = ........

........ = ........+ ........
 ........ــــ ........ = ........

........ = ........+ ........
 ........ــــ ........ = ........

جمع البيانات وتنظيمها باﺳتعمال إشارات العد
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أكمل ما يأتي :
في جدول اﻹشارات :

تعني الرقﻢ ..........

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

تعني الرقﻢ ..........
تعني الرقﻢ ..........
=============================================
السؤال الثاني  :أقرأ ثﻢ أكمل جدول اﻹشارات اﻵتي :
عند ﺳؤال طﻼب فصل عن المواد الدراﺳية المفضلة لديهﻢ  ،كانت النتيجة كاﻵتي :





عشرة طﻼب يفضلون اللغة العربية ،
ﺳبعة طﻼب يفضلون اﻻجتماعيات
ثﻼثة طﻼب يفضلون الرياضيات
أربعة طﻼب يفضلون اللغة اﻹنجليزية

المادة

إشارات العد

هيا يا
ممتاز

العدد

اللغة العربية
اﻻجتماعيات
الرياضيات
اللغة اﻹنجليزية

تمثيل البيانات بالصور واﻷعمدة من جدول اﻹشارات .
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل جدول اﻹشارات اﻵتي في تمثيل البيانات بالصور :

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

==============================================
السؤال الثاني  :أﺳتعمل جدول اﻹشارات اﻵتي في تمثيل البيانات باﻷعمدة :
هيا يا
ممتاز

قراءة البيانات الممثلة بالصور واﻷعمدة .
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل التمثيل بالصور لﻺجابة عن اﻷﺳئلة :

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

 – ١كﻢ طالب يلعب كرة القدم ؟  ................طلبة
 – ٢ما الرياضة التي يلعبها  ١٠طلبة ؟ ................
 - ٣ما الرياضة التي يلعبها  ٨طلبة ؟ ................
 - ٤كﻢ طالب يلعب تنس الطاولة ؟ ................
=============================================
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل التمثيل باﻷعمدة لﻺجابة عن اﻷﺳئلة :
 – ١خمسة طلبة يفضلون ...................
 – ٢أربعة طلبة يفضلون ...................
 – ٣عدد الطلبة الذين يفضلون التفاح يساوي عدد
الطلبة الذين يفضلون ...................

تحديد الحدث اﻷكيد والحدث المستحيل
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أحوط الكلمة المناﺳبة ) أكيد  ،مستحيل (
):(١

اختيار

من هذا الصف :

) أكيد

مستحيل (

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

):(٢
اختيار

) أكيد

من هذا الصف :

مستحيل (

):(٣
اختيار

) أكيد

من هذا الصف :

مستحيل (

)(٤
اختيار

) أكيد

من هذا الصف :

مستحيل (

)(٥
اختيار

) أكيد

من هذا الصف :

مستحيل (

وصف الحوادث وفق إمكانية وقوعها بأكثر إمكانية وأقل إمكانية .
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أحوط اﻹجابة الصحيحة ) أكثر إمكانية  ،أقل إمكانية (
) : (١يوجد ٤
ﺳحب

و٦

في كيس :

 ...........من ﺳحب
) أكثر إمكانية  ،أقل إمكانية (

---------------------------------------------------------------تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

) : (٢يوجد ٨
ﺳحب

و٥

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

في كيس :

 ...........من ﺳحب
) أكثر إمكانية  ،أقل إمكانية (

---------------------------------------------------------------) : (٣يوجد ٢
ﺳحب

في كيس :

و٩

 ...........من ﺳحب
) أكثر إمكانية  ،أقل إمكانية (

---------------------------------------------------------------) : (٤يوجد ٦
ﺳحب

في كيس :

و٣

 ...........من ﺳحب
) أكثر إمكانية  ،أقل إمكانية (

---------------------------------------------------------------جمع عددين أو ثﻼثة أعداد كل منها مكون من ٣أرقام على اﻷكثر بإعادة التجميع و بدونه

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أوجد ناتج الجمع :
): ( ١

٢٣

):(٢

٥٥

٤٩ +

١١ +

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
) : (٤

):(٣
٣٦

اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
اﻷمر ٣١:
تنبيهات لولي +
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ــــــــــــــ

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ ١٤ / / :هـ١٥
٤٩
٢٥ +
ــــــــــــــ
):(٦

)(٥

٤٣

٥١

١٧

١٢

٢٠ +

٣٢ +

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

طرح عددين مكون كل منهما من  ٣أرقام على اﻷكثر بإعادة التجميع و بدونه

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أوجد ناتج الطرح :
):(١

٥٢

):(٢

٤١

ـــ ١٧

ـــ ١٦

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

):(٣

):(٥

/

٤٧

التاريخ / :

١٤ /هـ

٨٢

):(٤

ـــ ٢٤

ـــ ٣٧

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

٦٢

٧٠

ـــ ٤٧

)  : ( ٦ـــ ٥٧

ــــــــــــــ

هيا يا
ممتاز

ــــــــــــــ

التحقق من صحة ناتج الطرح باﺳتعمال الجمع .
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أجد ناتج الطرح  ،ثﻢ أتحقق مستعمﻼ الجمع :
):(١

): (٢

٥٧

٧٤

ـــ ٣٠

+

ـــ ٢٨

+

ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

٥٦
ـــ ١١

٤٧
+

ـــ ٣١

+

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

):(٣

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

):(٤

):(٥

تحديد قيمة مجموعة من اﻷوراق النقدية ذات الفئات
) ريال  ٥،رياﻻت  ١٠ ،رياﻻت  ٥٠،ريال ( بالعد التصاعدي.
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أﺳتعمل اﻷوراق النقدية  ،أعد ثﻢ أكتب المجموع :

السؤال الثاني  :أﺳتعمل اﻷوراق النقدية  ،أعد ثﻢ أكتب السعر على البطاقة :
تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

هيا يا
ممتاز

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

هيا يا
ممتاز

اﺳتعمال أوراقًا نقدية مختلفة القيمة لتكوين )  (١٠٠ريال.
ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
السؤال اﻷول  :أحيط المجموعة التي تساوي  ١٠٠ريال :

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 

اﻻﺳﻢ  ............................ :الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

هيا يا
ممتاز

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷسئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
على الفقرات  .يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لم يتقن  .معلﻢ المادة :

