
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 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

 

www.al
man

ah
j.c

om
/sa

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1h9MgWgaVqc6Ca7wQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1EO268OMLxxrJutuw
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1EO268OMLxxrJutuw
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1M3uATdeQwEyTuchQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1M3uATdeQwEyTuchQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0_ipLLAvjW0gYNcJA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0_ipLLAvjW0gYNcJA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0YLB8P0FlC5kpjaeg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0YLB8P0FlC5kpjaeg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1UJvZHdAdegUPcnzA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1UJvZHdAdegUPcnzA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1N4cO2LPGg7BwKaLg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1N4cO2LPGg7BwKaLg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1jIXFGZp3CY7pr1_g
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1jIXFGZp3CY7pr1_g
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KXfcNUaQL4MvlTng
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KXfcNUaQL4MvlTng
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0swjf35py0K71SGRQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z0swjf35py0K71SGRQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KEzOKxb7gG2GI5tg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1KEzOKxb7gG2GI5tg
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1NhgD8mK59_zTnAYQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1NhgD8mK59_zTnAYQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1H4Ub2xMTvNfV__CQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1H4Ub2xMTvNfV__CQ
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/joinchat/LFJ9Z1BmUZ_zOfIaTGQzVA
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


صثقف

السؤال األول:

السؤال الثاني : اجيبي عما يلي  :

اسم الشكل ................
عدد أضالعة ..............

عدد رؤوسة: ...............

السؤال الثالث  : اجيبي عما يلي :

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 

(1نموذج رقم (
الثاني اإلبتدائي مادة الرياضيات.االختبار الدوري للصف

الفترة الرابعة

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 رقمه 36

متقن❑ متقن❑ متقن❑ غير❑
متقن مالحظة

100% %إلى أقل90من 
%100من 

% إلى80من
%90أقل من 

أقل من
80%

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

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

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

المجسم هو ...........               المجسم هو .................
........حرفآ و........رؤوس        .......حرفآ و.............رؤوس

عدد الضفادع ضفدع ضفدعان ثالث ضفادع

عدد األرجل   4 8almanahj.com/sa



السؤال الرابع:

السؤال الخامس :

رتب األشكال حسب مساحاتها مبتدئة بالشكل ذيأ
المساحة األكبر

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

..........        ...........          .........
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