
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس بدرية ناجي ومريم الكبيسي اضغط هنا                                           
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https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=بدرية ناجي ومريم الكبيسي


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 كراسة في مادة الرياضيات للصف األول 
 األعدادأنماط في وحدة 



:أكتب كل عدد كعشرة واحدة وبعض اآلحاد  

آحاد ............ و  = ........... 12  اثنا عشر 

آحاد ............ و  = ........... 14  أربعة عشر 

آحاد ............ و  = ........... 17  سبعة عشر 

آحاد ............ و  = ........... 13  ثالثة عشر 

آحاد ............ و  = ........... 16  ستة عشر 

آحاد ............ و  = ........... 15  خمسة عشر 

آحاد ............ و  = ........... 12  تسعة عشر 

: أكتب العدد  

=  عشرات  5  

=  عشرات 7  

=  عشرات 3  

=  عشرات 9  

=  عشرات 4  

=  عشرات 6  

=  عشرات 8  



 أكتب األعداد بالترتٌب

......  ، ........ ،........ 5     ،9   ،2   

......  ، ........ ،........ 3     ،17   ،21   

......  ، ........ ،........ 50   ،30  ،70   

......  ، ........ ،........ 18   ،28  ،8   

......  ، ........ ،........ 15     ،35   ،25   

: أضع        حول اإلجابة الصحٌحة  

4 
 زوجً  فردي

7 
 زوجً  فردي

15 
 زوجً  فردي

10 
 زوجً  فردي

19 
 زوجً  فردي

14 
 زوجً  فردي

20 
 زوجً  فردي

25 
 زوجً  فردي



 أعد بالقفز على خط األعداد             

......  ، ........ ،........ ،......  ، ........ ،........ ،......  ، ........ ،........ 2   ،4 ،6 ، 

......  ، ........ ،........ 
 

5   ،10 ،...... ، 

......  ، ........ ،........ 1 ،3 ،5 ، 

......  ، ........ ،........ 20 ،15 ، 



 هٌا 
 نقفز 

 هٌا نقفز  على لوحة المئة

 و أضع  30حتى أصل إلى العدد  2أقفز باالثنينات مبتدئة بالعدد  -

 و أضع 50حتى أصل إلى العدد 5أقفز بالخمسات مبتدئة بالعدد  -

 أضع  100حتى أصل إلى العدد 10أقفز بالعشرات مبتدئة بالعدد  -



2هٌا نقفز   

2 10 

14 12 4 

10هٌا نقفز   

10 50 

60 30 

5هٌا نقفز   

5 15 

20 10 



: أحل المسائل التالٌة   
 ٌمكننً استخدام الرسم 

فكم . باقات فً كل منها وردتان  5لدى سارة   
وردة لدٌه؟   

 
 
 
 
 
 
  

فكم . دنانٌر 5مع كل من نور و مرٌم وفاطمة    
معهن جمٌعاً؟   

 
 
 
  
 
 

تفاحات ،  3إذا أكلت منها .تفاحات  8مع مالك 
 فكم تفاحة بقٌت معها؟

 
 
 
 
 
  

فً حدٌقة الحٌوانات رأت مرام النمر قبل أن ترى 
ما . األسد ، ورأت الذئب قبل أن ترى النمر   

 الحٌوان الذي رأته أوالً؟
 
 
 
 
 
 
  


