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 االبتدائي الثانيورقة عمل رياضيات للصف 

 و ، العدد الزوجي،999ضمن العدد  الجمع والطرحمراجعة في 

 ، و البياناتاألشكال الهندسية

 

 عالمات( )تسعة **اختر اإلجابة الصحيحة.

 هو: 99العدد التالي للعدد  (1
98    100    110 

 هو في خانة: 540في  5 العدد  (2
 المئات  اآلحاد  العشرات  

3)  800 =100....+ 
600   700   350 

 هو: 919العدد التالي للعدد   (4
910    820     920 

 

 مرتبة ترتيباً: 312، 446، 917، 995 (5

 الشيء مما ذكر   تنازلياً      تصاعدياً  

 عبارة عن: الشكل التالي       (6
  مكعب    مستطيل   مثلث 
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 المربع و المستطيل أشكال:  (7
 ال شيء مما ذكر رباعية األضالع     ثالثية األضالع

 الشكل الذي ليس له أضالع هو:  (8
 المثلث      المربع     الدائرة

 المثلث له ......... أضالع:  (9

2     3      8 

 )سبع درجات( .فيما يلي جد الناتج **

1-    213 + 4   = 

2-    759- 564  = 

 114=      + و عشرون بعةس    -3

4-             +            = 844 +142 
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 )أربع درجات(.أكمل النمط**

 

 

 

 

 

 

 

 )ثالث درجات(. ت في الشكلاكتب عدد المثلثا **

 

 

 

 

)ثالث درجات( .وط العدد الزوجي فيما يليح **  

 

5  | 6 | 44 | 99 |    88  |   70|  554  | 422  |  33 

 )ثالث درجات(**حوط العدد الفردي فيما يلي.   

 2 | 355 | 446|  997|  1|  441 | 503|  84 |  99 

 

 ) ثالث عالمات(حدد العدد التالي و السابق لكل من اآلتي.  **
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 )أربع عالمات(.اكتب قيمة العدد الذي تحته خط فيما يلي**

638 986 477 475 

    

  

اح التف**في بستان عمي الكثير من األشجار المثمرة كالبرتقال و 

 )أربع درجات(ي. و العنب كما في الجدول اآلت

 العدد اسم الشجرة

 20 البرتقال

 39 التفاح

 55 العنب

 

 ما أسماء األشجار الموجودة في البستان؟  .1

________________________________ 
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 ______  كم عدد أشجار البرتقال؟  .2

 _____ كم يزيد عدد أشجار العنب عن عدد أشجار البرتقال؟  .3

 ______ ما مجموع عدد األشجار في البستان؟  .4

************** 

 
 )انقر الصورة لفتح برنامج تعليم األعداد الزوجية والفردية(

❀☺ヅ❤♫ 

 ونبحث في مربع البحث عن كلمة "أداة" toons.com-flashداة الرائعة نفتح موقع للوصول لهذه األ

 هل جربتم النسخة الجديدة من لعبة مدينتي ؟؟؟

 �� أضفنا لكم اللص المتحرك وسيارة الشرطة لتقبض عليه

 �� أضفنا لكم الجرافة المدمرة وشاحنة البناء بالباطون

http://flash-toons.com/
http://flash-toons.com/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.FlashToons.MyTown
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.FlashToons.MyTown

