
 

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 

الجمع بتكوین العشرة

األول الصف  - الریاضیات 

الجمع بتكوین العشرة) 13-3( 



الجمع بتكوین العشرة

نجوم 10مجموعتین من مجموعات النجوم اآلتیة یكون مجموعھا  نجوم 10مجموعتین من مجموعات النجوم اآلتیة یكون مجموعھا 

55 77
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الجمع بتكوین العشرة

 
مجموعتین من مجموعات النجوم اآلتیة یكون مجموعھا د حدّ •

؟10نات العدد ر مكوّ تتذكّ ھل •

مجموعتین من مجموعات النجوم اآلتیة یكون مجموعھا د حدّ •
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3  +7  =



6؟للعشرة 4 لعدد

الجمع بتكوین العشرة

2؟لعشرةل 8العدد 

6

=10

=10

لعددال مكمّ ما ھو 

الجمع بتكوین العشرة

العدد ل مكمّ ما ھو 

4+6=
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؟ 8+  7جمع   

الجمع بتكوین العشرة
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5

+5=15
 +8  =15

5

جمع   ناتج ما 

الجمع بتكوین العشرة
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7  +3  =10

10+
+  7إًذا 

7  +3  =10
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؟ 7+  6نفس الفكرة لتجد ناتج جمع   

الجمع بتكوین العشرة

؟ 7+  6نفس الفكرة لتجد ناتج جمع   

سأختار حقیقة
=13

سأختار حقیقة
 7 =4 +3

10=4+6ألن 

نفس الفكرة لتجد ناتج جمع   ق تطبّ حاول أن 

الجمع بتكوین العشرة

نفس الفكرة لتجد ناتج جمع   ق تطبّ حاول أن 

6  +7 =
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؟ 5+  7جمع   

الجمع بتكوین العشرة

؟ 5+  7جمع   

سأختار حقیقة

 =12
سأختار حقیقة

 5  =3  +2
10=3+7ألن 

جمع   ناتج ما 

الجمع بتكوین العشرة

جمع   ناتج ما 

7  +5 
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؟ 5+  8جمع   

الجمع بتكوین العشرة

؟ 5+  8جمع   

=13

جمع   ناتج ما 
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جمع   ناتج ما 

8  +5 =
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الجمع بتكوین العشرة

؟ 9+  5جمع   

 +9 =14

الجمع بتكوین العشرة

جمع   ناتج ما 

5  +
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