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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  األول السؤال   

 اختار اإلجابة الصحيحة مما يلي :

 

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 

 مستويات أداء الطالبة في المعيار

 

011متقنة للمعيار    % 

011إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01غير متقنة للمعيار أقل من    % 

    الرابعةمهارات الفترة  المرحلة االبتدائية
حل مسائل باستخدام استراتيجيات ومهارات مناسبة مع إتباع  -

 الخطوات األربع
,  رياالت 5ريال, )  النقدية ذات الفئات األوراقعد مجموعة من  -

شراء إمكانية  وللحكم على لتحديد قيمتها (ريال 51,  رياالت 01
يء ماش  

 

 الصف الثاني
 المادة رياضيات
نصف 
 ساعة

 الزمن

.......................................................................اسم الطالبة :   

 

 

 يتبع



 

:  الثاني السؤال 
 أعد األوراق النقدية ألجد قيمتها لكل ما يلي : 

 

 

الكناني آمنة المعلمة التوفيق لكن أرجو  

 

 

 



 

   

 

  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  األول السؤال   

 

 

 

 مستويات أداء الطالبة في المعيار

 

011متقنة للمعيار    % 

011إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01غير متقنة للمعيار أقل من    % 

    الرابعةمهارات الفترة  المرحلة االبتدائية
011نقدية مختلفة القيمة لتكوين   أوراق  استعمال  -  

اليومية حسب وقت حدوثها األعمالترتيب   -  

 الصف الثاني
 المادة رياضيات
نصف 
 ساعة

 الزمن

.......................................................................اسم الطالبة :   

 

 

 يتبع



 

:  الثاني السؤال   

 

 

الكناني آمنة المعلمة التوفيق لكن أرجو  

 

 

 



 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: األول السؤال

 

 

 

 

 

 مستويات أداء الطالبة في المعيار

 

011متقنة للمعيار    % 

011إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01غير متقنة للمعيار أقل من    % 

    الرابعةمهارات الفترة  المرحلة االبتدائية
قراءة الساعة ) بالساعة الكاملة, بنصف الساعة , بربع    -

ساعة, ألقرب خمس دقائق  وكتابة الوقت الذي تشير إليه 
  الساعة (

تقدير الزمن ووصف األحداث بالثواني والدقائق والساعات   -  

 الصف الثاني
 المادة رياضيات

 الزمن نصف ساعة
.......................................................................اسم الطالبة :   

 

 

 يتبع



 

:  الثاني السؤال   

 

 

الكناني آمنة المعلمة التوفيق لكن أرجو  

 

 

 



 

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
: األول السؤال  

 

: الثاني السؤال 

 

الكنانيآمنة  المعلمة التوفيق لكن أرجو  

 مستويات أداء الطالبة في المعيار

 

011متقنة للمعيار    % 

011إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01إلى أقل من  % 01متقنة للمعيار من    % 

01غير متقنة للمعيار أقل من    % 

    الرابعةمهارات الفترة  المرحلة االبتدائية
( 01تمثيل كسور الوحدة ) المقامات أقل أو تساوي   -

  وقراءتها وكتابتها

 

 الصف الثاني
 المادة رياضيات

 الزمن نصف ساعة
.......................................................................اسم الطالبة :   

 

 


