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 -----------------------سم : اال                              دائرة التعليم والمعرفة                             
 ---------------- /الصف الثاني                             مدرسة الرؤية الخاصة                             
                                                                                         رياضيات المادة :                                                 9191 - 9102العام الدراسي  
 مهارات الطرح :الموضوع                                                         الفصل الدراسي الثاني  

                                                                                                                                                          المعلمة : نها قلعه جي     (       6عمل رقم ) ورقة                9191/    2/  92التاريخ :  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  مؤشرات األداء
 ذهنياً .  011و 01يتمكن من طرح أن -0
 أن يتمكن من تفكيك عشرة أو مئة من أجل إعادة التجميع للطرح .  -9
 

 السؤال األول : 
 

 

 
 السؤال الثاني :

  
    
  

     
 
 
 
 
 
 



 
  أوجد الحد الناقص:السؤال الثالث  
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   300       200      300 

 

 

              

 - 300    - 500    - 200 
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 :  السؤال الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أوجد الناتج :: خامسالسؤال ال
 
     738        245 

  0) -   10     2) - 100 

          

 

     358        358 

  3) - 100     4) -   10 

 

 

329              - 8)           5)   -   366                6)  -  982             7)  -  673    

                  100                         10                    100               10       
      ____________        ________        ________           _____     

 
 

 

 

5)  700 - 100 =     7)  300 - 300 = 

 

 

6)  353 - 100 =     8)  900 - 10  = 

 
 

9)   842 -          = 832   11)    - 10  = 243 

 

 

10)  535 -         = 435   12)   -100 = 294 
 
 

  الناتج أوجد :سادسالسؤال ال

 

                          
                                                             800- 300 =                     

 ثم مثل ذلك على خط األعداد
    
 



 
 أصنف الجمل العددية اآلتية :: سابعالسؤال ال
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500- 200 =300 

700-100 =300 

200- 200 = 0    

900-0   =900   

1200-400 = 800 

700-600 = 200 

 
 

 :ثامنالسؤال ال
 ؟ 700      500 -أي جملة عددية ممايلي يمكن أن تساعدك في حل

7-2                 
 
 

 :تاسعالسؤال ال
     أوجد الناتج باستخدام حقائق الجمع :

1)   900   2)    90   3)    9 

 - 200    - 20     - 2 

               

 

4)   500   5)    50   6)    5 

 - 300    - 30     - 3 

 

 

7)   900   8)    700  9)    300 

 -     -     - 

   300       200      300 

 

10)     11)     12)    

 - 300    - 500    - 200 

   300       400      50 



 
 الجمل العددية اآلتية : أصنف: شرا عالالسؤال 

370 - 10 = 360       

327 - 100 = 227   

770 - 100   = 650   

167 -10 =157  

  738 - 100 = 738   

820   - 10 = 810    
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 :عشر حاديالسؤال ال
 
قصص أقل  مما قرأت  01قصة خالل فصل الصيف . وقرأت مريم  061قرأت حصة  (0

 حصة . فكم عدد القصص التي قرأتها مريم  ؟
           071                  051                       01                    619         

 

 

 

أب، فكم عدد األوالد          011ولد و أب إلى مباراة كرة السلة و حضر المباراة  511ذهب  2) 
 الذين حضروا المباراة ؟

 الحل:    
 
 
 
 
 

شخص قبل إنتهاء المباراة،     911شخص لمشاهدة مباراة كرة قدم و غادر منهم  011ذهب  3)
 فكم عدد األشخاص الذين استمروا حتى النهاية ؟

 حل:ال    
 
 
 
    


