
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/1math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/1math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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الجزء الثاني–االبتدائياألول 
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باستعمال األعداد من جملة ھل بإمكانك كتابة جملة طرح 
؟ 11، 4،  7السابقة 
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+  7ناتج  ما 

ھل بإمكانك كتابة جملة طرح 
السابقة الجمع السابقة الجمع 
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اكتب جملتي الطرح المرتبطتین بجملة الجمع السابقة؟
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اكتب جملتي الطرح المرتبطتین بجملة الجمع السابقة؟
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اكتب جملتي الطرح المرتبطتین بجملة الجمع السابقة؟
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