
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

2/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

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

https://almanahj.com/sa/2math                   

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

https://www.almanahj.com/sa/2math1                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عواطف الغامدي  اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 1 نشاطورقة 
 التمثيل البيانات   :الموضوع  رياضيات                   الالمادة / 

                                     االسم :                                 الصف : الثاني /  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم أكمل جدول اإلشارات اآلتي :  ئي : أقر األول   السؤال
 

 سؤال طالب فصل عن المواد الدراسية المفضلة لديهم ، كانت النتيجة كاآلتي :  عند 
 

 عشرة طالب يفضلون اللغة العربية ،  •
 سبعة طالب يفضلون االجتماعيات  •
 ثالثة طالب يفضلون الرياضيات   •
 أربعة طالب يفضلون اللغة اإلنجليزية  •

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 في تمثيل البيانات بالصور :   ة جدول اإلشارات اآلتي يستعمل ا: الثاني  السؤال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التمثيل بالصور لإلجابة عن األسئلة :   يستعمل ا:  الثالث السؤال 
         

 كم طالب يلعب كرة القدم ؟ ................ طلبة   – 1

  طلبة  ؟ ................  10ما الرياضة التي يلعبها  – 2

 كم طالب يلعب تنس الطاولة  ؟ ................  - 4
 
 
 
 

 
 ي امدمعلمة المادة / عواطف الغ

 العدد  إشارات العد المادة 
   اللغة العربية
   االجتماعيات
   الرياضيات 

   اللغة اإلنجليزية



 2 نشاطورقة 
 التمثيل البيانات   :الموضوع  رياضيات                   الالمادة / 

                                     االسم :                                 الصف : الثاني /  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 في تمثيل البيانات باألعمدة :  ةجدول اإلشارات اآلتي ي ستعملا:   ألولاالسؤال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ  ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لإلجابة عن األسئلة :   باألعمدة التمثيل  ي ستعملا: الثانيالسؤال 

 خمسة طلبة يفضلون ...................  – 1

 أربعة طلبة يفضلون ...................  – 2

 عدد الطلبة الذين يفضلون التفاح يساوي عدد – 3

  الطلبة الذين يفضلون ................... 

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 الكلمة المناسبة ) أكيد ، مستحيل (   يحوط:  الثالث السؤال 
 (1   : ) 

 

 (   مستحيل     ــــأكيد     من هذا الصف :       )         اختيار

 

 (2   : ) 

 (  مستحيل      ــــأكيد      من هذا الصف :       )  اختيار      

 واطف الغامديمعلمة المادة / ع


