
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط مجموعات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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السؤال األول:

السؤال الثاني : صلي بين مجموعة (أ) بما يناسبها مع
المجموعة (ب):

السؤال الثالث  :

۱   ۲   ۳  ٦٧   ٥  ٤   ۸   ۹
........................ الصف ......................................... المدرسة.......................................................اسم الطالبة 

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مكتب التربية والتعليم بمحافظة
الجبيل

الصفوف األولية قسم 

(5نموذج رقم (
الثاني االبتدائي مادة الرياضيات.االختبار الدوري للصف

الفترةالرابعة

المعيار حل المسائل الرياضية باستعمال  استراتيجيات
اتباع الخطوات االربعة ومهارات مناسبة مع 

رقمه 2

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل من
80%

المعيار األشكال الهندسية المستوية (المربع- تمييز 
المستطيل-المثلث-الدائرة-شبة

المنحرف—السداسي) ووصفهاحسب عدد
أضالعها ورؤوسها)

رقمه 35

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل من
80%

المعيار المقارنة بين شكلين مستويين وبين مجسمين رقمم
ه

36

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى أقل90من 
%100من 

% إلى أقل80من
%90من 

أقل من
80%

 (أ)                        (ب)
مثلث
مربع
دائرة

متوازي أضالع
شبة منحرف

أكملي :             

      المجسمان هما ................و .......................
شكالن متشابهان  الن لكل واحد منهما له

.............أوجة و..................حرفآ و.................رؤوس

لضفدع أربعة أرجل ،ولضفدعان ثماني أرجل .
فكم رجآل لثالثة ضفادع ؟

الضفدع له ........أرجل ،والضفدعان لهمالمعطيات : االفهم :
.......أرجل
كم....................................؟ :المطلوب 

اخطط : استعمل انشاء.........................
الحل :

almanahj.com/sa



السؤال الرابع:

السؤال الخامس :
أحوط الشكل الذي مساحتة أكبر :

تمنياتي لك بالتوفيق                                                                                                                معلمة المادة :

المعيار مختلفة وترتيبها المقارنة بين مساحات أشكال  رقمه 39

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى90من 
%100أقل من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل
من
80%

قيسي طول القلم مستعملة وحدة
القياس

القياس ...................تقريبآ

المعيار (وحدات غير قياس الطول وتقديرة بإستعمال 
قياسية ،مسطرة السنتمترات)

رقمه 38

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى أقل90من 
%100من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل
من
80%

قيسي طول هذا القلم بالسنتمترات
القياس ....................سنتمترآ تقريبآ

almanahj.com/sa


