
 وزارة التربٌة والتعلٌم 

 1مدرسة النعمان بن مقرن للتعلٌم األساسً ح

 المعلمة موزه دروٌش الرئٌسً
 (مادة الرٌاضٌات ) الصف الثانً  

 مادة الرٌاضٌات 

 مالحظة مراجعة الكتاب الحتوائه على جمٌع المهارات وطرق حلها 

 عد إلٌجاد قٌمة العمالت : السؤال األول 

 فلساً  ----------= فلساً    ----------فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً    ----------فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً    ------فلساً   -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------

 11- 10الوحدة 



 عد إلٌجاد قٌمة العمالت : تابع السؤال األول 

 فلساً  ----------= فلساً    ----------فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً    ----------فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------

 مادة الرٌاضٌات 

ً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  ------  فلساً  --------= فلسا



 عد إلٌجاد قٌمة العمالت : تابع السؤال األول 

 فلساً  ----------= فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً    ----------فلساً  ---------فلساً  ---------فلساً  ---------

 فلساً  ----------= فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------

 مادة الرٌاضٌات 

ً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  -------فلساً  ------  فلساً  --------= فلسا



 : السؤال الثانً 

 درهم  1ارسم دائرة حول المجموعات التً تساوي . عد إلٌجاد قٌمة العمالت 

 مادة الرٌاضٌات 

--------------------------------- --------------------------------- 

--------------------------------- --------------------------------- 



 :  السؤال الثالث 

 ارسم دائرة حول االختٌار الصحٌح

 مادة الرٌاضٌات 

 درهم واحد 
.A 1 AED 
.BAED 1 

.C1.00 AED 

 10عملة من فئة  1ربع درهم و  2وجدت مرٌم 

 فلساً فكم صار لدٌها  20فلسات ، وكان لدٌها 
.A90  ً  فلسا

.B70  ًفلسا 

.C80  ً  فلسا

فما . فلساً لشراء قلم رصاص  35أحمد ٌحتاج 

 العمالت التً ٌنبغً علٌه استخدامها 

 

 

 
.A 25  ، ًفلساً  5فلسا 

.B25  ، 5فلساً ، فلس  ً  فلسا

.C25  ، ً5فلساً ،  5فلسا  ً  فلسا

.D25  ، ًفلساً ، فلس ، فلس ،فلس  5فلسا 
 



 : السؤال الرابع  

 اكتب العمالت التً استخدمها. استخدم كل عملة لتكون درهماً 

 مادة الرٌاضٌات 

-------------- 

 25درهم ، ولدٌه عملتان من فئة  1ٌحتاج ماجد إلى 

 فلساً ، كم لدٌه من مال ؟  10فلساً وعملة من فئة 

 

----------------------- 

فلساً التً نحتاجها  25كم عدد العمالت من فئة 

 فلس ؟  100لتكون 

 

--------------------------------------------- 

-------------- 

--------- 25  ً ً  25 --------- فلسا ً  25 --------- فلسا  فلسا

75  ً  فلسا

100  ً  فلسا

50  ً  فلسا



 :  السؤال الخامس   

كم ٌبلغ طول عصا . متر  200ٌبلغ طول عصا مضرب التنس 
 مضرب التنس بالسنتٌمترات ؟

 مادة الرٌاضٌات 

 .  استخدم البٌانات إلنشاء مخطط خطً 

 4سنتٌمترات و  9بطول  الشوكوالتهكان هناك أربع قطع من 

سنتٌمترات وقطعتان من  5بطول  الشوكوالتهقطع من 

 الشوكوالتهسنتٌمترات وقطعة من  12بطول   الشوكوالته

 سنتٌمترات  10بطول 

 100                200                  50                       400   

 سنتٌمترات 



 :  السؤال السادس 

 متر  1ظلل الدائرة التً توضح 

 مادة الرٌاضٌات 

 سنتٌمتر  100 سنتٌمتر  1000 سنتٌمتر 1 سنتٌمترات  10

قدر طول األجسام الموجودة فً الجدول قبل أن تقٌس الطول ثم قم بقٌاس 

 كل جسم بالسنتٌمترات أو األمتار 

 القٌاس  التقدٌر الجسم 

______  حوالً 

 سنتٌمتر
______  حوالً 

 سنتٌمتر

______  حوالً 

 سنتٌمتر
______  حوالً 

 سنتٌمتر

______  حوالً 

 متر 
______  حوالً 

 متر

______  حوالً 

 سنتٌمتر
______  حوالً 

 سنتٌمتر

______  حوالً 

 سنتٌمتر
______  حوالً 

 سنتٌمتر

______  حوالً 

 متر
______  حوالً 

 متر



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السادس 

 سنتٌمتر 

 سنتٌمتر 

 سنتٌمتر 

 سنتٌمتر 

 سنتٌمتر 

 اقرأ ثم اكتب 



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السادس 

 اكتب طول كل قلم بالسنتٌمتر 

 اختر اإلجابة الصحٌحة لكل طول 

.A 12 سنتٌمتر 

.B11 سنتٌمتر 

.C0 سنتٌمتر 

.A 22سنتٌمتر 

.B20سنتٌمتر 

.C1سنتٌمتر 



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السادس 

.A 7سنتٌمتر 

.B6 سنتٌمتر 

.C5 سنتٌمتر 

 ضع دائرة على األكثر طوالً 

سنتٌمتر فكم سٌكون طول األضالع  5فً الشكل التالً طول الضلع 

 األربعة 



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السادس 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 
 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

----------- 

 سنتٌمتر 

 اقرأ طول كل شكل واكتب الطول 



 مادة الرٌاضٌات  :السؤال السابع 

 قم بقٌاس األجسام التالٌة واكتب األطول واألقصر

 سنتٌمتر ---------------------سنتٌمتر                     -------------------

 

 ___________  سنتٌمتر ، األقصر هو _______ طول األرنب هو 

 سنتٌمتر ---------------------سنتٌمتر                     -------------------

 

 ___________  سنتٌمتر ، األطول  هو _______ طول الساعة هو 



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السابع 

 قم بقٌاس األجسام التالٌة واكتب األطول واألقصر

 متر  ---------------------متر                      -------------------

 

 ___________  متر  ، األطول هو _______ طول السٌارة  هو 

 اختر أفضل تقدٌر لطول كل مما ٌلً 

.A75 سنتٌمتر 

 

.B75  متر 

.A14 سنتٌمتر 

 

.B14  متر 



 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السابع 

ٌبلغ طول الشارع من منزلً إلى منزل صدٌقً 

متراً وٌبلغ طول الشارع من منزل صدٌقً  30حمد 

 متراً  40حمد إلى المدرسة 

 فكم ٌبلغ طول الشارع إجماالً ؟

 

 متراً  -------------------------           

 متراً _______ = متراً  35+ متراً  55

 

 متراً  85متراً             80متراً           95متراً               90    

 سنتٌمتر_________ أمتار تساوي  6

 

    800                  700                600               500 

متراً  15متراً وقاد خالد دراجته لمسافة  72قاد أحمد دراجته لمسافة 

 فكم قطع خالد دراجته ؟. أكثر من أحمد 

 

 

 متراً  -------------------------           



 الجسم  القٌاس 

 

 

 سنتٌمتر -----------

 متر  -----------

 
 
 سنتٌمتر -----------

 متر  -----------
 

 
 
 سنتٌمتر -----------

 متر  -----------
 

 مادة الرٌاضٌات  :تابع السؤال السابع 

سنتٌمتراً عرضاً أي  632أمتار عرضاً وتبلغ غرفة نوم فهد  7تبلغ غرفة نوم سعٌد 

 الغرفتٌن أكبر عرضاً 

 

                                                         ___________ 

 قس طول كل جسم مرتٌن . أوجد الجسم 



 مادة الرٌاضٌات  السؤال الثامن 

 :استخدم خط األعداد أدناه فً اإلجابة عن األسئلة التالٌة 

 السنتٌمترات

 سنتٌمتر  ------------------كم ٌبلغ طول الكتاب ؟ 

 سنتٌمتر  --------------كم ٌبلغ طول قلم التلوٌن ؟ 

 سنتٌمترات  --------------كم ٌبلغ طول الممحاة وقلم التلوٌن إجماالً ؟ 

 ارسم دائرة حول وحدة القٌاس 

 كوب      لتر  كوب      لتر  كوب      لتر 


