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 رياضيّات -اختبار الصف األّول 

 أداة التقويم العامة 
 

 (نسخة المعلم)
 

  إرشادات للمعلّم
 وقدر اإلمكان ترتيب  يجب على المعلم وقبل إجراء االختبار التأّكد من أّن كل طالب يجلس في كرسي مناسب ومعه قلم رصاص وممحاة. الرجاء

 طريقة جلوس الطلبة في غرفة الصف بحيث يجلس كل طفل في مقعد. هذا يضمن عدم إمكانيّة رؤية الطلبة ألوراق اختبار زمالئهم اآلخرين. إذا
ر بحيث ال يمكن أو كتاب أو أي شيء آخ حقيبةكان هناك طالبان أو أكثر يجلسون في المقعد نفسه، الرجاء وضع نوع من الحواجز بينهم مثل: 

 ألحدهم رؤية ورقة اآلخر.
 .يعطي المعلّم ورقة اختبار لكل طالب ويتأّكد من قيام الطلبة بكتابة أسمائهم على األوراق 
 :يقول المعلّم 

 بة سنقوم بمهمة قصيرة معا. سأطلب منكم في كل سؤال أن يشير كل منكم على المكان المناسب في ورقة اإلختبار لنضمن قيامكم باإلجا
إلى السؤال التالي دون أن أطلب  ال تنتقلعلى السؤال المناسب. سأقرأ عليكم تعليمات كل سؤال على حدة وأعطيكم الوقت المناسب لإلجابة. 

    ذلك. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ كمن
 :في كل سؤال 

o يطلب المعلم من الطلبة أن يشيروا إلى المستطيل المناسب للسؤال بالقول 
  " 3ضع أصبعك على المستطيل رقم ."  

o .يقرأ المعلم السؤال أمام الطلبة جميعهم 
o .يطلب المعلم من الطلبة كتابة إجاباتهم على السؤال 

  جميع فقرات اإلختبار يجمع المعلّم أوراق اإلجابة ويقوم بتصحيحها بناء على اإلجابة النموذجيّة. االنتهاء منبعد 
 

 ______________________________________________________________ اإلسم:

  ٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول رمز العدد واحد 
           

٠
          
 ٢ ١ ٣      

          
           

  ١“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

  ثالثةأضع دائرة حول رمز العدد  
           

١
          
 ٢ ١ ٣      

          
           

  ٢“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول رمز العدد خمسة 
           

٢
          
 ٥ ٧ ٨     
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  ٣“ ضع إصبعك على المستطيل رقم ” 

 ٢أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٣ 
          
     ثالثة  اثنان  واحد 

          
           

  ٤“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 ٤أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٤
          
     خمسة  ثالثة  أرعة 

          
           

  ٥“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

  ) تحت المجموعة األكثرأضع إشارة ( 
           

٥

          
      

          

          
           

  ٦“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 ) تحت المجموعة األكثرأضع إشارة ( 
           

٦
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  ٧“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 ) تحت المجموعة األقلأضع إشارة ( 
           

٧

          
      

          

          
           

  ٨“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 األقل) تحت المجموعة أضع إشارة ( 
           

٨

          
      

          

          
           

  ٩“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٩ 
          
 ٩ ٧ ٦     

          
           

  ١٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 العدد األصغرأضع دائرة حول  
           

١٠
          
 ١١ ٤ ٧     
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  ١١“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

ال؟     أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش
           

١١

          

 

   
  

   

  

 ٨  ٧  ٦  ٥   

          
           

  ١٢“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

ال؟    أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش
           

١٢

          

 

   
  

   

  

 ٨  ٧  ٦  ٥   

          
           

     ١٣“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
ال؟     أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش

  

١٣

          

 

  
 

  

  

 ٢٢  ٢١  ١٧  ١٥   
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     ١٤“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٤

          

Iiiiiiii = ١ +  ٣    

          

     ١٥“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٥
          
 ٢ = ٥ + Iiiiiiii    

          

     ١٦“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٦
          
 ٦ =  Iiiiiiii  - ٨    

          

     ١٧“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٧
          
 Iiiiiiii = ٩ - ٤    

          

     ١٨“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٨
          
 Iiiiiiii = ١٢ +  ٣    

          

     ١٩“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٩
          
 Iiiiiiii = ٧ + ٢    
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     ٢٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

٢٠
          
 ١٠ =  Iiiiiiii  - ١٥    
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 رياضيّات -اختبار الصف األّول 

 أداة التقويم العامة 
 

 (نسخة الطالب)
 

 ______________________________________________________________ اإلسم:

 أضع دائرة حول رمز العدد واحد 
           

٠
          
 ٢ ١ ٣      

          
           

  ثالثةأضع دائرة حول رمز العدد  
           

١
          
 ٢ ١ ٣      

          
           

 أضع دائرة حول رمز العدد خمسة 
           

٢
          
 ٥ ٧ ٨     

          
  
 

          

 ٢أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٣ 
          
     ثالثة  اثنان  واحد 

          
 
 

          

 ٤أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٤
          
     خمسة  ثالثة  أرعة 
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  ) تحت المجموعة األكثرأضع إشارة ( 
           

٥

          
      

          

          
           

 ) تحت المجموعة األكثرأضع إشارة ( 
           

٦

          
      

          

          
  
 

          

 ) تحت المجموعة األقلأضع إشارة ( 
           

٧
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 ) تحت المجموعة األقلأضع إشارة ( 
           

٨

          
      

          

          
           

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٩ 
          
 ٩ ٧ ٦     

          
           

 أضع دائرة حول العدد األصغر 
           

١٠
          
 ١١ ٤ ٧     

          
  
 

          

ال؟     أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش
           

١١

          

 

   
  

   

  

 ٨  ٧  ٦  ٥   
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ال؟    أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش
           

١٢

          

 

   
  

   

  

 ٨  ٧  ٦  ٥   

          
           
ال؟     أضع دائرة حول العدد المناسبما عدد األش

  

١٣

          

 

  
 

  

  

 ٢٢  ٢١  ١٧  ١٥   

          
           
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٤

          

Iiiiiiii = ١ +  ٣    

          
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٥
          
 ٢ = ٥ + Iiiiiiii    

          
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٦
          
 ٦ =  Iiiiiiii  - ٨    
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العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٧
          
 Iiiiiiii = ٩ - ٤    

          
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٨
          
 Iiiiiiii = ١٢ +  ٣    

          
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٩
          
 Iiiiiiii = ٧ + ٢    

          
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

٢٠
          
 ١٠ =  Iiiiiiii  - ١٥    
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 رياضيّات – 3،  2اختبار الصفين 

 أداة التقويم العامة 
 

 (نسخة المعلم)
 

  إرشادات للمعلّم
 وقدر اإلمكان ترتيب  يجب على المعلم وقبل إجراء االختبار التأّكد من أّن كل طالب يجلس في كرسي مناسب ومعه قلم رصاص وممحاة. الرجاء

 طريقة جلوس الطلبة في غرفة الصف بحيث يجلس كل طفل في مقعد. هذا يضمن عدم إمكانيّة رؤية الطلبة ألوراق اختبار زمالئهم اآلخرين. إذا
ر بحيث ال يمكن كان هناك طالبان أو أكثر يجلسون في المقعد نفسه، الرجاء وضع نوع من الحواجز بينهم مثل: حقيبة أو كتاب أو أي شيء آخ

 ألحدهم رؤية ورقة اآلخر.
 .يعطي المعلّم ورقة اختبار لكل طالب ويتأّكد من قيام الطلبة بكتابة أسمائهم على األوراق 
 :يقول المعلّم 

 بة سنقوم بمهمة قصيرة معا. سأطلب منكم في كل سؤال أن يشير كل منكم على المكان المناسب في ورقة اإلختبار لنضمن قيامكم باإلجا
إلى السؤال التالي دون أن أطلب  ال تنتقلعلى السؤال المناسب. سأقرأ عليكم تعليمات كل سؤال على حدة وأعطيكم الوقت المناسب لإلجابة. 

    ذلك. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ كمن
 :في كل سؤال 

o يطلب المعلم من الطلبة أن يشيروا إلى المستطيل المناسب للسؤال بالقول 
  " 3ضع أصبعك على المستطيل رقم ."  

o .يقرأ المعلم السؤال أمام الطلبة جميعهم 
o .يطلب المعلم من الطلبة كتابة إجاباتهم على السؤال 

 بعد االنتهاء من جميع فقرات اإلختبار يجمع المعلّم أوراق اإلجابة ويقوم بتصحيحها بناء على اإلجابة النموذجيّة. 
 

 ______________________________________________________________ اإلسم:

  ٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

  خمسة أضع دائرة حول رمز العدد  
           

٠ 

          
 ٧  ٦  ٥     

          
           

  ١“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

  مائة وخمس وستون أضع دائرة حول رمز العدد  
           

١ 

          
 ٦٥١  ١٦٥  ١٥٦     

          
           

  ٢“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 ثالثة أراعأضع دائرة حول رمز العدد  
           

٢ 

          
 ٣

٤
 

 ٤
٣
 

 ٢
٤
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  ٣“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 ٣٧أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٣ 

          
ع وثالثون   عون   س ع وعشرون   ثالث وس      س

          
           

  ٤“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

العدد المناسب:     ٣٠،  ٢٥،  ... ،  ١٥امًال الفراغ 
           

٤ 

          
 ١٠  ٢٠  ٤٠     

          
           

  ٥“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

العدد المناسب:      ١٥٠،   ... ،  ١٣٠،  ١٢٠امًال الفراغ 
           

٥ 
          
 ١٢٥ ١٣٥  ١٤٠     
          

           

  ٦“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

العدد المناسب:     ... ،  ٣٢٥٠،  ٣١٥٠،  ٣٠٥٠امًال الفراغ 
           

٦ 
          
 ٣٢٠٠ ٣٣٥٠  ٣٣٠٠     
          

           

  ٧“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

العدد المناسب:     ١١٢،  ١١٤،  ... ،  ١١٨امًال الفراغ 
           

٧ 
          
 ١١٦ ١١٥  ١١٧     
          

           

  ٨“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٨ 
          
 ٥٧ ٤١  ٤٣     
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  ٩“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٩ 

          
 ٦٨٢  ٦٢٩  ٦٩٢     

          
           

  ١٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 أضع دائرة حول العدد األصغر 
           

١٠ 

          
 ٣٤٠  ٣٥١  ٣٠٩     

          
           

  ١١“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

 األصغرأضع دائرة حول العدد  
           

١١ 

          
 ٢

٩
 

 ١

٩
 

 ٥

٩
 

    

          
           

  ١٢“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 

ح من األكبر إلى األصغر لألعداد) أمام أضع إشارة (   الترتیب الصح
           

١٢ 

          
 ٤٢،  ٥٠،  ٦٧  ٦٧،  ٥٠،  ٤٢  ٥٠، ٤٢، ٦٧     

                                    

          
           

     ١٣“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
ح من األصغر إلى األكبر لألعداد ) أمام xإشارة (أضع     الترتیب الصح

  

١٣ 

          
 ٥٤،  ٥٠،  ٥٩،  ٥٩ ٥٧،  ٥٧،  ٥٤،  ٥٠ ٥٠،  ٥٩،  ٥٤،  ٥٧    

                      

          
           

     ١٤“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
ح من األكبر إلى األصغر) أمام xأضع إشارة (    الترتیب الصح

  

١٤ 

          
 ٢

٦
,    

٤

٦
,    

٥

٦
   ٤

٦
,    

٥

٦
,    

٢

٦
   ٥

٦
,    

٤

٦
,    

٢

٦
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     ١٥“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٥ 

          
 ٧=   .     +  ٤         

          
           

     ١٦“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد     المناسبأكمل الفراغ 

  

١٦ 

          
 ٦٦=  ٧٠  +     .         

          
           

     ١٧“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٧ 

          
 ٨٠=   .      - ٨٥        

          
           

     ١٨“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٨ 

          
 ٦+   ..     +  ١٠٠=  ١٣٦       

          
           

     ١٩“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٩ 

          
 ٨٣+  ٢٠٧  =     .        

          
           

     ٢٠“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٠ 

          
 ٨+  ٧  =     .         
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     ٢١“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢١ 

          
 ٧ – ١٩  =     .         

          
           

     ٢٢“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٢ 

          
 ٤٥+  ٢٦٢  =     .        

          
           

     ٢٣“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٣ 

          
 ٣٨ – ٣٥٦  =     .        

          
           

     ٢٤“ ضع إصبعك على المستطيل رقم” 
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٤ 

          
 ١٠ × ١٦  =     .         

          
           

     ٢٥“ ضع إصبعك على المستطيل رقم”  
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٥ 

          
 ٢ ÷ ٢٦  =     .          
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 رياضيّات – 3،  2اختبار الصفين 

 أداة التقويم العامة 
 

 (نسخة الطالب)
 

 ______________________________________________________________ اإلسم:

  خمسة أضع دائرة حول رمز العدد  
           

٠ 

          
 ٧  ٦  ٥     

          
           

  مائة وخمس وستون أضع دائرة حول رمز العدد  
           

١ 

          
 ٦٥١  ١٦٥  ١٥٦     

          
           

 ثالثة أراعأضع دائرة حول رمز العدد  
           

٢ 

          
 ٣

٤
 

 ٤
٣
 

 ٢
٤
 

    

          
           

 ٣٧أضع دائرة حول الكلمة الدالة على العدد  
           

٣ 

          
ع وثالثون   عون   س ع وعشرون   ثالث وس      س

          
           

العدد المناسب:     ٣٠،  ٢٥،  ... ،  ١٥امًال الفراغ 
           

٤ 

          
 ١٠  ٢٠  ٤٠     

          
           

العدد المناسب:      ١٥٠،   ... ،  ١٣٠،  ١٢٠امًال الفراغ 
           

٥ 
          
 ١٢٥ ١٣٥  ١٤٠     
          

           

العدد المناسب:     ... ،  ٣٢٥٠،  ٣١٥٠،  ٣٠٥٠امًال الفراغ 
           

٦ 
          
 ٣٢٠٠ ٣٣٥٠  ٣٣٠٠     
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العدد المناسب:     ١١٢،  ١١٤،  ... ،  ١١٨امًال الفراغ 
           

٧ 
          
 ١١٦ ١١٥  ١١٧     
          

           

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٨ 
          
 ٥٧ ٤١  ٤٣     
          

           

 أضع دائرة حول العدد األكبر 
           

٩ 

          
 ٦٨٢  ٦٢٩  ٦٩٢     

          
           

 أضع دائرة حول العدد األصغر 
           

١٠ 

          
 ٣٤٠  ٣٥١  ٣٠٩     

          
           

 األصغرأضع دائرة حول العدد  
           

١١ 

          
 ٢

٩
 

 ١

٩
 

 ٥

٩
 

    

          
           

ح من األكبر إلى األصغر لألعدادالترتیب ) أمام أضع إشارة (   الصح
           

١٢ 

          
 ٤٢،  ٥٠،  ٦٧  ٦٧،  ٥٠،  ٤٢  ٥٠، ٤٢، ٦٧     

                                    

          
           
ح من األصغر إلى األكبر لألعداد ) أمام xإشارة (أضع     الترتیب الصح

  

١٣ 

          
 ٥٤،  ٥٠،  ٥٩،  ٥٩ ٥٧،  ٥٧،  ٥٤،  ٥٠ ٥٠،  ٥٩،  ٥٤،  ٥٧    

                      

          
           
ح من األكبر إلى األصغر) أمام xأضع إشارة (    الترتیب الصح

  

١٤ 

          
 ٢

٦
,    

٤

٦
,    

٥

٦
   ٤

٦
,    

٥

٦
,    

٢

٦
   ٥

٦
,    

٤

٦
,    

٢

٦
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العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٥ 

          
 ٧=   .     +  ٤         

          
           
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٦ 

          
 ٦٦=  ٧٠  +     .         

          
           
العدد المناسبأكمل     الفراغ 

  

١٧ 

          
 ٨٠=   .      - ٨٥        

          
           
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٨ 

          
 ٦+   ..     +  ١٠٠=  ١٣٦       

          
           
العدد المناسب    أكمل الفراغ 

  

١٩ 

          
 ٨٣+  ٢٠٧  =     .        

          
           
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٠ 

          
 ٨+  ٧  =     .         

          
           
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢١ 

          
 ٧ – ١٩  =     .         

          
           
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٢ 

          
 ٤٥+  ٢٦٢  =     .        
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 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٣ 

          
 ٣٨ – ٣٥٦  =     .        

          
           
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٤ 

          
 ١٠ × ١٦  =     .         

          
           
 أوجد ناتج ما یلي:  

  

٢٥ 

          
 ٢ ÷ ٢٦  =     .          
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 أداة التقويم الخاّصة (الفرديّة)

 الحساب
 

  إرشادات للمعلّم
 :يتأّكد المعلّم من توفّر كل مما يلي 

o .ورقة اختبار لكل طالب 
o دفتر بطاقات تحفيز األسئلة 
o .(القراءة والحساب ) ورقة وقلم رصاص لكل طالب 
o  الطاولة.جلسة مريحة للطالب والمعلّم بحيث يجلس أحدهما مقابالً لآلخر حول 

 .يبدأ المعلّم االختبار من المهّمة األولى 
 :لكل مهّمة 

o  يتأّكد المعلم إن كان هناك حاجة لبطاقة تحفيز وفي هذه الحالة يفتح المعلم الدفتر على البطاقة
 المناسبة.

o .يقدّم المعلّم التعليمات المناسبة كما في اإلختبار 
o  :يسّجل المعلّم استجابة الطالب لكل فقرة ئبة، = صا .خاطئة = 
o .بعد انتهاء المهّمة يتبع المعلم تعليمات االختبار لالنتقال إلى المهمة التالية 

 نتهاء من جميع المهام والفقرات يقوم المعلّم بإكمال جدول التلخيص بوضع إشارة (بعد اال في المكان (
 الذي يشير إلى المهّمة  التي توقف الطالب عندها في كل فئة.

  المعلم مستوى الصف المناسب للطالب باختيار الصف الذي يوجد أمامه أكبر عدد من إشارات (يحدّد .(
وإذا كان هناك أكثر من صف أمامه العدد نفسه من اإلشارات يختار المعلم الصف األدنى ويضع الطالب 

 فيه.
  

  _____________________________________________االسم 

 ______________  الشعبة ______________الصف 

 ______________ العمر  ______________النوع االجتماعى 

 
 KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2الرياضيّات

       العمليّات على األعداد
       التالعب باألعداد

       مقارنة وترتيب األعداد
       قراءة وكتابة األعداد

       العد
       األنماط

       الصف المناسب لمستوى الطالب
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 دالعمليّات على األعدا

اقرأ السؤال للطالب قراءة متأنيّة  )1 :تعليمات عامة
 اتبع التعليمات أسفل الورقة لالنتقال إلى المستوى المناسب  )2
ثبّت إشارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من كل فرع                                          )3

 ابدأ : أكبر من ثماٍن  سنوات ابدأ : من خمس إلى سبع سنوات   

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
        

 السؤال السؤالالسؤالالسؤالالسؤالالسؤال  السؤال

     :جد ناتج كل مما يأتي :جد ناتج كل مما يأتي :جد ناتج كل مما يأتي :جد ناتج كل مما يأتي :جد ناتج كل مما يأتي 
      ٤٦١ [ = ٨٦+  ٣٧٥   ] ٣٠٧ [ = ٤٥+  ٢٦٢   ] ١٧٩ [ = ٥٢+  ١٢٧   ] ١٥ [  = ٨+   ٧   ] ٥ [ = ٣+  ٢ [  

    ١٢٧ [ = ٧٨ – ٢٠٥   ] ٣١٨ [ = ٣٩ – ٣٥٧   ] ١١٣ [ = ٢١ – ١٣٤   ] ١٢ [ = ٧ – ١٩ ] ٤ [ = ١ – ٥ [  

    ٢٤٠ [ = ١٥×  ١٦  ]٨٠  [ = ٥×  ١٦   ] ١٩١ [ =٧٨+١١٣   ] ٥٤ [ = ٨+  ٤٦  ]٣٧ [ = ٣٤+  ٣ [  

      ٢٢٥٠ [ = ٩×  ٢٥٠  ] ٣٠٠ [ = ٢×  ١٥٠   ] ٩٧ [ = ٧٠- ١٦٧  ] ٢٥ [ = ٧ – ٣٢   ]٢٢[ = ٦ – ٢٨ [  

      ١٣ [ = ٤÷  ٥٢  ] ٣٢ [ = ٢÷  ٦٤ ]٢١٣[= ٧٦+ ١٣٧ ] ٦١ [ = ٢٥+  ٣٦   ] ٥٣ [ = ٤٨+  ٥ [  

      ٤٢ [ = ٤ ÷ ١٦٨  ] ٥٣ [ = ٢٧ – ٨٠ ]٥٦[ = ٨×  ٧   ] ٢٢ [ = ١٨ – ٤٠   ] ٢٦ [ = ٩ – ٣٥  [  

 (6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع

  3.1: 3 < المجموع   2.2: 3 < المجموع   1.1: 3 < المجموع   1.2: 3 < المجموع     

    3.2: 4 > المجموع    4:3.1 > المجموع    2.2: 4 > المجموع    2.1: 4 > المجموع      

    
التالعب  قف واذهب إلى
1.2باألعداد   

 
التالعب  قف واذهب إلى
2.1 باألعداد  

 
التالعب  واذهب إلىقف 

2.2 باألعداد  
 

التالعب  قف واذهب إلى
3.1 باألعداد  

 
التالعب  قف واذهب إلى
3.2 باألعداد  
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 التالعب باألعداد

اقرأ السؤال للطالب قراءة متأنيّة  )1 :تعليمات عامة
 اتبع التعليمات أسفل الورقة لالنتقال إلى المستوى المناسب  )2
عند االنتهاء من كل فرعثبّت إشارة التقييم مباشرة )3

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

             
 السؤال السؤالالسؤال السؤالالسؤالالسؤال  السؤال

     أكمل الفراغ بالعدد
 المناسب

   أكمل الفراغ بالعدد
 المناسب

  أكمل الفراغ بالعدد
أكمل الفراغ بالعدد    أكمل الفراغ بالعدد المناسب   المناسب

 أكمل الفراغ بالعدد المناسب  المناسب

    [٤] =    [٩] ٣+  ١=  ١٥٧ = [١٠٠] + ٥٠ + ٧ ١٨٩ + ١ = [١٩٠] [٤] + ٦٦ = ٧٠ [٧] + ٥٠ = ٥٧ ٧+  ٢ 
   [٢] + ٣ ٥  =   [٣] = ١٥٩ + ١٣ = [١٧٢] ١٠٨ + ٥ = [١١٣] [٨٨] – ٨ = ٨٠ ٤٩ – [٩] = ٤٠ ٨ – ٥ 
   [٣] = ٣ –  ٤٠٦ = ٦ + [٤٠٠] ١٢٦ = ١٠٠ + [٢٠] + ٦ ١٧٣ + ٧ = [١٨٠] ٨٧ + [٣] = ٩٠ ٣٠ + ٦ = [٣٦]  ٦ 
   ٧=  ٧   + [٠] [٤٠] = ٣٤٣ –  [٤٠] =  ٣٠٣ ٥٦ + ٤٤ = [١٠٠] ١٥٩ – [٩] = ١٥٠ ٧٥ – [٥] = ٧٠ ٤٦ – ٦ 
     [١١] ٨٧ + ٢٥ = [١١٢] ١٦٧ – [٦٠] = ١٠٧ ٣ + ٥٠ + ١٠٠ = [١٥٣] ١٠٠ + ٣ = [١٠٣] ٨ + ٢ = [١٠]  = ١+  ١٠ 
   ٢٠٧ + ٩٣ = [٣٠٠] ١٣٠ + ٨٠ = [٢١٠] ٦٠ + ٤٠ = [١٠٠] ١٨ + ٦ = [٢٤] ٩٠ + [٣] = ٩٣ ١٥ ‐ [٥] = ١٠ 

  (6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع

  3.1: 3 < المجموع   2.2: 3 < المجموع   2.1: 3 < المجموع   1.2: 3 < المجموع   1.1: 3 < المجموع    

     3.2: 4 > المجموع    3.1: 4 > المجموع    2.2: 4 > المجموع    2.1: 4 > المجموع    1.2: 4 > المجموع    

  
 قف واذهب إلى
مقارنة وترتيب 

1.1األعداد   
 

مقارنة  قف واذهب إلى
1.2 وترتيب األعداد  

 
مقارنة  قف واذهب إلى

2.1 وترتيب األعداد  
 

مقارنة  قف واذهب إلى
2.2 وترتيب األعداد  

 
مقارنة  قف واذهب إلى

3.1 وترتيب األعداد  
 

إلى مقارنة  قف واذهب إلى
3.2 وترتيب األعداد  
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  مقارنة و ترتيب األعداد

 ) أشر إلى األعداد في كل فقرة وال تقرأ األعداد إال عند الحاجة3السؤال للطالب قراءة متأنيّة                                                                  اقرأ )1 :تعليمات عامة
 شارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من كل فرع)  ثبّت إ4اتبع التعليمات أسفل الورقة لالنتقال إلى المستوى المناسب                                     )2

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

             

  السؤال السؤال السؤال السؤالالسؤال السؤال 

  أیهما أكثر؟   أیهما أكثر؟  أیهما أكبر؟  أيهم أكبر  أيهم أكبر  أيهم أكبر؟ 

اء أم ٥   ة فاصول ١٢ ح
ات ١  ١٢٥ ، ١٠٥ ،  ١٦٩  ٧٧ أم ٦٧ أم ٥٧  ٤٣  أم ٥٢  ٨ أزرار أم ١٠  أزرار  ح

٨
  , [ 

٥

٨
 ] 

اء أم  ٤   ٦حّات فاصول
ات ٢  ١٠٨أم ١٧٣    ٩٩ ،  ١٢٠ ،  ٦٠ أیهما أكبر؟   ح

٧
  , [ 

٣

٧
 ]  أیهم أصغر؟ 

  ٦  أم ٢ أیهما أكبر؟   أیهما أصغر؟ [ 
١

٢
  أم [ 

١

٤
    رتب األعداد اآلتية  من األكبر  إلى

 ] األصغر
٢

٦
 ]  ،   

٤

٦
   ،   

٣

٦
 

رتب األعداد اآلتية  من    ٨٠ ،  ٥٢ ،  ٥٧  ٢٥ أم ٣٦  ٩  أم ٢ 
 األكبر  إلى األصغر

١٠٤ , ١٧٢ , ١٣٦ , ١١٠
[١٧٢ , ١٣٦ , ١١٠ ,١٠٤]

   رتب األعداد اآلتية من األصغر إلى
 األكبر

رتب األعداد اآلتية  من   أیهم أصغر؟   ٧ أم ٨ 
 األكبر  إلى األصغر

٤٨ , ٣٨ , ٦٧
[٦٧ , ٤٨ ,٣٨]  ٤٠٠ , ٩٩٠ , ١٥١٢ , ٩٠٩

[١٥١٢ , ٩٩٠ , ٩٠٩ ,٤٠٠]
 ٩٩٠٠ , ٥١٠٦ , ٥٠١٦ , ٦٩٧٨

 [٥٠١٦ , ٥١٠٦ , ٦٩٧٨ ,٩٩٠٠]
 

٧ , ٤٣ , ٣٤   ١٠٠ ،  ٣٧  ،  ٨٨  ٧ أم ١١ 
[٤٣ , ٣٤ , ٧]

 ٩٨ , ١٧٠ , ١٠٧ , ٨٧
[١٧٠ , ١٠٧ , ٩٨ ,٨٧]    رتب األعداد اآلتية من األصغر إلى

 األكبر
٦٩٦ ,٨٥٢ ,٨٤٣ ,٩٦٧

 [٦٩٦ , ٨٤٣ , ٨٥٢ ,٩٦٧]
 

   ة من رتب األعداد اآلت
 األصغر إلى األكبر

  رتب األعداد اآلتية من
 األصغر إلى األكبر

٩٠ , ٩٥ , ٨٩
[٩٥ ,٩٠ ,٨٩]    رتب األعداد اآلتية من

 األصغر إلى األكبر
٧٧٨ , ٥٦٤ , ٢٤٦ , ٧٢٣
[٢٤٦ , ٥٦٤ , ٧٢٣ ,٧٧٨]  

١

٥
 , 

١

٣
 , 

١

٧

[
١

٣
 , 

١

٥
 , 

١

٧
]

 

   ٧ , ٤ , ٩ 
[٤ , ٧ , ٩] 

  ٣٥ , ٨ , ١١
[٨ , ١١ , ٣٥]

   رتب األعداد اآلتية من
 األصغر إلى األكبر

٢٠٠ , ١٥٣ , ٧٨١ , ١٨٧
[١٨٧ , ٢٠٠ ,٧٨١ , 

١٥٣]
  أیهما أصغر؟   رتب األعداد اآلتية  من األكبر  إلى

 األصغر

     رتب األعداد اآلتية  من
 األكبر  إلى األصغر

٢١ , ٩٠ , ١١ , ١٠١
[١١ , ٢١ , ٩٠ , ١٠١]

   ١

٣
  , [ 

١

٧
 ] 

٥

٩
  ,  

٢

٩
  ,  

٧

٩
  ,  

١

١٠
 

[  
١

١٠
 ,  

٢

٩
 ,  

٥

٩
 , 

٧

٩
  ]

 

   ٣٩ ,٦٨ ,٥٦
[٦٨ , ٣٩ , ٥٦]

    
  

      

 (6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع)6( المجموع)6( المجموع

  3.1: 3 < المجموع   2.2: 3 < المجموع   2.1: 3 < المجموع   1.2: 3 < المجموع   1.1: 3 < المجموع   

    3.2: 4 > المجموع    3.1: 4 > المجموع    2.2: 4 > المجموع    2.1: 4 > المجموع      1.2: 4 > المجموع   

 
قراءة  قف واذهب إلى

1.1وكتابة األعداد   
 

قراءة  قف واذهب إلى
1.2 وكتابة األعداد  

 
قراءة  قف واذهب إلى
  2.1 وكتابة األعداد

 
قراءة  قف واذهب إلى
2.2 وكتابة األعداد  

 
قراءة وكتابة  قف واذهب إلى
3.1 األعداد  

3.2 قف واذهب إلى    
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 وكتابة األعداد قراءة

 ) أشر إلى األعداد في كل فقرة وال تقرأ األعداد 3اقرأ السؤال للطالب قراءة متأنيّة                                                                   )1 :تعليمات عامة
 )  ثبّت إشارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من كل فرع4             اتبع التعليمات أسفل الورقة لالنتقال إلى المستوى المناسب                        )2

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
      

  السؤال السؤالالسؤالالسؤال السؤالالسؤال السؤال

 اقرأ اقرأ أ اقرأاقر اقرأ اقرأ اقرأ 

٩٣٧   ٤٠٧   ١٣٠   ٧٨   ١٦   ٦   ٢  
٤٠٠١   ٦٨٥   ٣٤٧   ١٠٩   ١٨   ٣   ٤  
٥٠١٠  ٣٠١٩   ٥٩٦   ٢١٣  ٦١  ٩   ٥  

١   خمسة عشر  ١٩٩  ١٢   ٧
٣
    ٣

٤
    ١

٩
    

١ اكتب بالرموز اكتب بالرموز  اثنا عشر   ١٧   ١١
٧
    ٣

٨
    

 ١٦ اكتب بالرموز   مائة وسبعة  سبع وستون اكتب بالرموز  ٩ اكتب بالرموز
١٠

    

اربعمائة وست   مائة وخمس وسبعون   عشر تسعة   ٥٤   ستة
وثمانون

 اكتب بالرموز   ثالثمائة 

   ثمانمائة   تسعمائة وستّة   سبعمائة وعشرون    مائتان وأربع وستون  اثنان وثمانون اكتب بالرموز  

 اكتب بالكلمات  اكتب بالكلمات   مائة وست وثالثون  ثالثة عشر  
ألفان ومائتان واثني 

  ستة آالف وخمسة  عشر

  أربع أخماس اكتب بالكلمات    ٦٤  ١١١اكتب بالكلمات   سبع وعشرون  
    ١٩٧   ١٢٧  ٥٧   ٧٢     

  (9)المجموع(9)المجموع(9)المجموع(9)المجموع(9)المجموع(9)المجموع(6)المجموع

  2.2: 5 < المجموع   2.1: 4 < المجموع   2.1: 4 < المجموع   1.2: 4 < المجموع   1.1: 4 < المجموع   KG: 4 < المجموع   

     3.2: 6 > المجموع    3.1: 6 > المجموع    2.2: 6 > المجموع    2.1: 6 > المجموع    1.2: 6 > المجموع    1.1: 4 > المجموع  

العد  قف واذهب إلى
 الروضة

 
العد  قف واذهب إلى

1.1 
 

العد  قف واذهب إلى
1.2 

 
العد  قف واذهب إلى

2.1 
 

العد  قف واذهب إلى
2.2 

 
العد  قف واذهب إلى

3.1 
 

العد  قف واذهب إلى
3.2 
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  األنماط

 تقرأ األعداد إال عند الحاجةأشر إلى األعداد في كل فقرة وال  ) 3اقرأ السؤال للطالب قراءة متأنيّة                                                                  )1 :تعليمات عامة
 )  ثبّت إشارة التقييم مباشرة عند االنتهاء من كل فرع4اتبع التعليمات أسفل الورقة لالنتقال إلى المستوى المناسب                                     )2

KG 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
   

 السؤال السؤالالسؤالالسؤالالسؤال السؤال  السؤال

    أكتب العدد المناسب في الفراغ: أكتب العدد المناسب في الفراغ: أكتب العدد المناسب في الفراغ: أكتب العدد المناسب في الفراغ: 
         [ ٧ ] , ٧٩٨ , ٧٩٩ , [ ٨٠٠ ] , ٨٠١ ٣١٠ , [٣١٥ ] ,  ٣٢٠ , ٣٢٥  ١٢ , ١٤ , [ ١٦ ] , ١٨ ٤ , ٥ , ٦  
         ٩٢٠ ,٩٤٠ [٤٠٨] , ٤١٠ , ٤١٢ ,  ٤١٤  [ ٥٠ ] , ٥٥ , ٦٠ , ٦٥ ٣٠ , ٤٠ , [ ٥٠ ]  , ٦٠ ,  ٩٠٠ , [ ٨٨٠ ]  
      [ ٣٠٠ ] , ٣٥٠, ٤٠٠  ١٢٠ , [١٣٠ ] ,  ١٤٠ , ١٥٠ [ ٥٠ ] , ٤٠ , ٣٠ , ٢٠  ,  ٢٥٠   ٣٠٥٠ , [ ٣١٥٠ ] , ٣٢٥٠ , ٣٣٥٠  
      [٦٩٠ ٥ ] , ٧٠٠٠ , ٧٠٥٠ ,٧١٠٠ [ ٤٤٠ ] , ٥٤٠ , ٦٤٠ , ٧٤٠  ٥٠٠  ,٤٠٠ ,  [ ٣٠٠ ] ,٢٠٠ ١٥ , [ ٢٠ ] , ٢٥ , ٣٠  
         [ ٢٦٠١٠ ] , ٢٦١١٠ , ٢٦٢١٠ , ٢٦٣١٠ ١١٣٥ , ١١٤٥ , [ ١١٥٥ ] , ١١٦٥  ٥٠ , ١٠٠ , ١٥٠ , [ ٢٠٠ ] ٦٨ , [ ٧٠ ] , ٧٢ , ٧٤   
         ١٠٧٢٠,١٠٦٢٠  ٢٠٠ , ١٨٠ , ١٦٠ , [ ١٤٠ ] ١٠٤ , ١٠٣ , [ ١٠٢ ] , ١٠١ ,  ١٠٥٢٠  , [ ١٠٤٢٠ ] ١٠٣ , ١٠٨ , [ ١١٣ ] , ١١٨  

               
 (6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع(6)المجموع

  3.1: 3 < المجموع   2.2: 3 < المجموع   1.1: 3 < المجموع      

    3.2: 4 > المجموع    4:3.1 > المجموع    2.2: 4 > المجموع        

الملّخص قف واذهب إلى       الملّخص قف واذهب إلى    الملّخص قف واذهب إلى الملّخص قف واذهب إلى  
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