
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* 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                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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فكرة الدرس

أجمع اآلحاد 
.ألكون العشرات



اآلحاد

العشرات

أستطيع أن أجمع اآلحاد 
لتكوين العشرات



ِّن عشرةً واحدةً 10أجمُع  .آحاد ألكو 

عشرة= ........ آحاد  10 1

عشرات  = ........ اً آحاد70 7
عشرات  = ........ اً آحاد90 9



ً أيضوعشرات  اً أجمع آحاد :ا

عشرات...........وآحاد  = ........ اً آحاد24 42
4 +20........ =24

آحاد  4عني ت24
عشرات2و





دأتأك

عشرات  = ...........اً آحاد.......  202



دأتأك

عشرات  = ...........اً آحاد.......  505



دأتأك

عشرات  ...........اً آحاد.......  23
........... = ........... + ............23032



دأتأك

عشرات...........آحاد .......  45
........... = ........... + ............45054



دأتأك

عشرات  ...........اً آحاد.......  84
........... = ........... + ............84048



دأتأك

عشرات  ...........اً آحاد.......  56
........... = ........... + ............56065



دأتأك

أتحدث



62العدد 26العدد 

عشرات6آحاد و2فيه 62بينما عشرات 2آحاد و6فيه 26
:بمقارنة قيمة اآلحاد والعشرات بين العددين



أتدرب

اً آحاد........... = عشرات  .........  330



أتدرب

عشرات  ........... =اً آحاد.........  808



أتدرب

عشرات...........آحاد  .......  82
........... = ........... + ............82028



أتدرب

عشرات  ...........آحاد  .......  94
........... = ........... + ............94049



أتدرب

عشرات  ...........آحاد  .......  67
........... = ........... + ............67076



أتدرب

عشرات  ...........آحاد  .......  96
........... = ........... + ............96069



أكياس من 4مع جميلة 
س البسكويت، في كل كي

إذا كان في . قطع10
فكم . قطع أخرى3جيبها 

قطعة بسكويت معها؟ 

الحُس العددي

قطعة بسكويت  ..........  43



أكياس4

40

قطع أخرى3

3 +=43
قطعة بسكويت43إذاً مع جميلة 



م ث،اكتب عدداً مكوناً من رقمين
اسأل طفلك عن عدد اآلحاد وعدد 

.العشرات في ذلك العدد


