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 عدد األشكال في الصورة ثم أدون الرقم بالحروف أحسب  :التمرين الثاني

 ..................................عدد الفراشات 

 ....................................عدد الزهور 

 .............................عدد حبات الفطر 

 أرتب األرقام التالية تصاعديا  :التمرين الرابع

02 ،09 ،3 ،2 ،03 ،77 ،71 ،1 ،9 ،02 

 

 أرتب األرقام التالية تنازليا :خامسالتمرين ال

0 ،4 ،6 ،77 ،73 ،00 ،71 ،01 ،1 ،72 
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 في المكان المناسب =(، <، > )أضع عالمة  :التمرين السادس 

71 ............ 1  +77 4 - 74 ............ 72 

03 - 01 ............ 0  +4 00 ............ 74 

72 ............ 1 77  +3 ............ 4 - 72 

1 ............ 3  +3 1 - 1 ............ 72 - 70 

 أحسب ثم أربط بالعدد المناسب  :التمرين السابع 

 

 أمام الجواب الصحيح( ×)أالحظ الصورة ثم أضع عالمة : التمرين الثامن

 

 

 

 

 

 

 

ةِ   الُكَرةُ أَمــاَم الِقطَّ

ةِ   الُكَرةُ َخْلَف الِقطَّ

ةِ   العصفوُر َعلَى َيِميِن الِقطَّ

ةِ   العصفوُر َعلَى َيَساِر الِقطَّ

 

 



 

 

 أكمل الجدول و لون ما يجب تلوينه: التمرين التاسع

 

 :مسائل حسابية

هَا َخْمُس َحبَّاٍت، و أََضاَف لَهَا أَبُوهَا ثََماِن َحبَّاٍت،  فََكْم ِعْنَد َمَراْم ِستَّةُ َحبَّاِت َحْلَوى، أَْعطَْتها أُمُّ

 َمراْم؟ أَْصبََح ِعْندَ 

 ................................................. :العملية 

 من الحلوى......................... أصبح عند مرام 

   

 فكم ِمْن َسيَّاَرٍة يَْمتَلُِك يُوُسَف؟َسيَّاَرة،  12َسيّاراٍت، َو َكانَْت لَهُ ِمْن قَْبُل  5اْشتََرى يُوُسَف 

 ............................................... :العملية 

 .َسيَّاَرة.................................. يَْمتَلُِك يُوُسَف 

 

 الجواب الصحيح  مكان( ×)أضع عالمة 



 :هو نتيجة العمليات  01 

20 + 7 =           23 + 5 =  15 + 12 =  29 - 2 =  13 + 5 = 

ُوُروٍد بَْيَضاْء ، قَطَفَْت ِمْنهَا أُّمي  3ُوُروٍد َصْفراْء، و  1َوْرَدةً َحْمراء، و  71في َحِديقَِة َمْنِزلِنَا  

 َما هَُو َعَدْد الُوُروِد الُمتَبَقِّيَة؟   .(  بَْيضاء 7َصفراء و  7َحمَراء ،  0 ) ُوُرودٍ  2

 ........................................... :العملية 

 .َوْرَدةً .......... قِيَْت فِي َحِديقَتِنا بَ 

 ........................................... :العملية 

 .َوْرَدةً َحْمراء.......... بَقِيَْت فِي َحِديقَتِنا 

 ........................................... :العملية 

 .َوْرَدةً صفراء.......... بَقِيَْت فِي َحِديقَتِنا 

 ........................................... :العملية 

 .َوْرَدةً بيضاء.......... بَقِيَْت فِي َحِديقَتِنا 

 

قِطَْع،  2قِطَْع و أََكَل يُوُسَف  6أََكلَْت ِمْنها َمَراْم  قِْطَعةً ِمَن البَْسَكِويِت، 17أَعدَّْت لَنَا َجدَّتِي 

 أْحُسْب َكْم قِْطَعةً ِمَن البَْسَكويِت تَبَقَّْت؟

 ........................................ :العملية 

 .قِْطَعةً ِمَن البَْسَكويِت .................. تَبَقَّْت 

 

 

  َسَمكاتٍ  5ة أََكلَْت القِطّ  سمكة، 22اْصطَاَد َعلِي 

 فََكْم ِمــــْن َسَمَكٍة تَبَقَّت؟

 ........................................ :العملية 



 .َسَمَكة................... تَبَقّْت ِعْنَد َعلي 

 

 


