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:ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلى: السؤال األول

آحاد، فما هو العدد ؟ 7عشرات و4تفكر مريم بعدد به . 1

حوطي العدد المناسب للمجموعة؟ . 2

فكم يساوي العدد بالدراهم ؟ . فلسا  400اشترت حور لعبة مقابل . 3

فكم يساوي العدد بالفلسات ؟ . دراهم6اشترت أقالم مقابل . 4
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إضافية             7, 10
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القيمة المكانية:5مراجعة الوحدة 



عدي بمقدار عشرة وأختاري العدد الناقص؟ .6

ما مقدار المال المعروض؟ . عدي بالخمسات. 7

؟ 32(>)ما العدد األكبر من . 8

951373

117425

54515

حوطي حول التي توضح األعداد بالترتيب ؟ . 9

11,38,90 ,10 19,26,42 ,78 53,54,55 ,52

ما الرقم التالي ؟ . 23إلى 16عدي من . 10

222324



:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

ثم أكتبي العدد.أكتب عدد العناصر اإلضافية. 1

كوني مجموعات من العشرات، ثم عدي بالعشرات وأكتبي العدد؟ .2

.استخدمي الفلس وعدي بالعشرات مع كتباية العدد. 3
كم مقدارها إجماالُ؟ 

فلس إجماال  

عشرات

خمسون

ـــــــــــــــ= ـــــــــــــ 

القيمة المكانية:5مراجعة الوحدة 



:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

.ثم أكتبي األعداد. حوطي حول مجموعات من عشرة. 4

وأكتبي عددهما؟ .قومي بإعداد مجموعات مكونة من العشرات واألحاد.5

______يكون الناتج______ من العشرات مزيداً إليها _______

ـــــــــــــ=ــــــــــــــــمن العشرات وـــــــــــــــمن اآلحاد=من اآلحاد48.  أ

ـــــــــــــ=ــــــــــــــــمن العشرات وـــــــــــــــمن اآلحاد=من اآلحاد73.  ب

أكتبي اآلحاد والعشرات ثم أكتبي العدد. 6

القيمة المكانية:5مراجعة الوحدة 



:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

فلس إجماال  

عدي بمقدار عشرة وأختاري العدد الناقص؟ .7

فما قيمة الفلسات إجماال ؟ . عدي بالخمسات مع كتابة األعداد . 8

=أو < ، > أكتبي .قارني . 9

17 83 34 72

50 12 10 10

القيمة المكانية:5مراجعة الوحدة 



:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

حوطي حول أكبر، أو أصغر من أو تساوي؟ .أكتبي كل عدد. 10

ثم أكتبي العدد بطريقتين؟ .استخدمي النموذج لعرض كل عدد. 11

أكبر من 

أصغر من 

تساوي 

أكبر من 

أصغر من 

تساوي 

أكتبي األعداد الناقصة. 12

90 _____ ,____ ,_____ ,85 ,86

القيمة المكانية:5مراجعة الوحدة 



:ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلى: السؤال األول
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جمع األعداد المكونة من رقمين وطرحها: 6مراجعة الوحدة 



:ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلى: السؤال األول

منهم فقط 30.شخصاٌ في نادي الرياضي80يوجد .  4

فكم عدد األشخاص الذين ال يلعبون؟.يلعبون

5 .60 - 20    =                

حوطي على حقيقة الطرح المترابطة.   6

304050

20  +  ____= 50

401070

20  +  20= 50 50  - 20= 30 50  - 10= 30

جمع األعداد المكونة من رقمين وطرحها: 6مراجعة الوحدة 



اجمعي

____   =عشرات 2+   عشرات  4(. 1

العشرات اآلحاد 

+

:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

40 + 20 =____

2 .)

3 .)

75

2

العشرات اآلحاد 

+

6

04

11   +   9  =_____ 17   +   5 =___

العشرات اآلحاد  العشرات اآلحاد 

جمع األعداد المكونة من رقمين وطرحها: 6مراجعة الوحدة 



:يلىأوجدي ناتج كل ما : لثانيالسؤال ا

.وأكتبي الفرق.استخدمي خط األعداد ليساعدك في عملية الطرح. 5

30            20            =_____

اطرحي. 4

- 60____   =عشرات 5-عشرات  6 50 =____

- 80____   =عشرات 8-عشرات  8 80 =____

استخدمي الحقائق المترابطة في الجمع والطرح. 6

أكتبي حقيقة الجمع المترابطة. 7

_____ +  _______ =_____

30 +  _______ = 70

70  - 30       =_____

70  - 20 = ____
3   0  

- 1    0

. أ

. ب

جمع األعداد المكونة من رقمين وطرحها: 6مراجعة الوحدة 


