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 مدرسة الصديق االبتدائية  

 امتحان رياضيات
  الصفوف الثانية

 االسم :        __________    
 المعلمة :      ___________  

 
   التقييم : 

 
 
 3112صيف  

 
 باحترام معلمات الموضوع

 وفيقة فحماوي + فنان عايدي + اخالص بشر           
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 في المربع الصحيح ارة ضع أشبتمهل : عنها اقرأ االسئلة جيدا وأجب 

 

 : 077ل ابق س  المن هو العدد  ( 1
       011 977  077        911  

 

 : 477ل  الت الي من هو العدد  ( 2
       277 111 011        271  

 
 ( العدد الناقص الذي يكمل المتوالية هو :3

 )أ  -----،  212،  222،   232
       311 312 313        113  

 
 

 ب) 149،     -----،  340،  444،   945
       310 309 909        210 

 
 
 بالكلمات : 071نكتب  العدد  -4

 مائة وسبعة عشر                    عة مائة وسب
 سبع مئة    سبع مائة وعشرة                   

 
 العدد أربع مائة وثالثة عشر هو : -9
 

 211                 112 112 212 
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 هي ا نكتب األعداد اآلتية بالكلمات : -6
 

101      _______________:771 __________________: 
 
 : االكبر داخل مربع العدد  ضع اشارة : -0
 

293                  932                  239                     223  
 

 
 خل مربع العدد االصغر :دا ضع اشارة  -4

 312                310 321 112 
 
 
 هو : _____ -290-رقم  العشرات في العدد  -5
 
 

 : ضع اشارة هو عدد   249العدد  -17
  المنزلة ثالثي              لمنزلةا ثنائي                 المنزلة ُأحادي           

 
 العشرات بدائرة : منزلةأحط  11
0    -         02    -         01            -        311      -      9291 
 

 هو : 966قيمة الرقم الذي تحته خط  -12
 01               011    0    01 
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 :  داخل المربع 162ارسم العدد  -12
 
 
 

 ما هي االعداد التي تقع داخل المستقيم المعطى :  -14
______________________________________________      

711            211             911              011             011            111           211 
 

310           011                  011                213            277     
 
 

 : 944   ,           494   لديك العددان-19
 أيُّهما أكرب : _________

 ِبَكم أكرب :            اكتب التمرين املالئم : ____________
 

 ______:  استعن بالتمرين المالئم االتية :  المثلَّثات ع  عدد ب  لون ر   -10

 
 
 
 
 

 حل المعادالت اآلتية :  -10
 )أ 172 -ـــ= 332   )ب                           111= ـــ+   911  
 

 )ت001= ـــ+001        ث                    ــــ) - 201=  101 
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 الجمع والطرح عموديا في الشبكةحل تمارين  -14
 
  =111+122    

     
=111- 201 
 
=2  -  777   
 

 =29  +920  
 
=011  +111 
 
=11 - 200 
 
 
= 11 +337 
 
=32- 930 
 
 
=30- 277 
 
=0  +170 
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 مسائل كالمية :
 المسألة االولى :
ع ابو أحمد ب   قصة 177 قصة للصف الثاني وتبرع شخص آخر ب   123 َتَبرَّ

 أخرى 
 ؟ الثاني  صفكم أصبح مجموع القصص  في ال

 التَّمرين : _____________    الجواب : _____________
 
 

 المسألة الثانية : 
َي  دراجة هوائية  497أعطى األب البنه محمود   شاقًلا ،ل َيْشَتر 

 ثمن الّدراجة .كم شاقًل َبق ي معه ؟ 201دفع محمود  
 

 اجلواب : ______________  : ____________التَّمرين 
 
 

 ألة الثالثة : الَمس  
 أقًلم   0اشترت االم لكل ولد من أوالدها  االربعة 

 كم مجموع االقًلم التي اشترتها االم ؟
 التمرين : _____________   الجواب :_____________

 
 

 المسألة الرابعة : 
ة    شاقًلا ، فوزعت على أحفادها الستة المبلغ بالّتساوي . 37مبلغ  كان مع الّجدَّ

  أخ  كل حفيد ؟كم شاقًلا 
 التمرين : ______________  الجواب : _____________

 

 


