مدرسة الصديق االبتدائية
امتحان حساب الصفوف الثانية – الفصل الثالث
االسم___________________:
السنة :

0202

1

القسم االول :

 -1كيف نكتب العدد  015بالكلمات :
أ-

ب واحد وخمسون

خمس مئة وواحد

ث -مائة وخمسون

ت -خمس مئة وعشرة

 -2العدد ست مائة وثالث هو :
623

362

306

326

 -3أكتب بالكلمات
__________________ : 003

_________________ :666

 -4من هو العدد االكبر :
970

907

990

079

 -0من هو العدد االصغر :
002

002

020

020
2

 -6من هو العدد الذي يسبق :055
022

077

720

072

 -7من العدد الذي يلي :600
922

902

370

022

 -8من هو العدد الناقص الذي يكمل المتوالية :

______،
650

(347 ، 346 ، 340أ
600

600

003

 -0من هو العدد الناقص في المتوالية :
 ، 663 ، 603ـــــــــــ (603أ
009

692

609

603

 -15اذا استبدلنا رقم العشرات في هذ ا العدد (  ) 276برقم  0فان العدد
سوف

لن تتغير قيمته

سيصغر

سيكبر

3

و

– 11أمامك العددين 801

761

من هو العدد الكبير _________ :
بكم أكبر ______ :

التمرين _________________ :

 -12ما هي االعداد التي تقع على الخط االسود :
_______________________________________________________
855

055

370

755

002

655

977

055

020

 -13قيمة الرقم  6في العدد (  ) 460هي :
32

3

322

03

 -14منزلة العشرات في العدد  123هي ____________ :
 -10منزلة المئات في العدد  236هي _____________ :
-16لون نصف عدد المربعات أكتب التمرين __________ :
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 -71حل التمارين اآلتي
___= ( 005+937ب

ــــــ= (052 +022أ

ــــــ = ( 962 + 052ث

ـــــــ =  02ـــ (005ت

ـــــــ=  ( 005 +022ح

ـــــــ = 020ـــ (302ج

 - -18حل التمارين االتية :
ـــــــ = ([( 3:3+ ) 052+2ب

ــــــــ= 03 - ( 5x 0 (+0

قسم الهندسة :
 -10اكمل االعداد الناقصة :
أ) محيط الشكل المل ّون في الرسم هو  _________ :سم (سنتيمترات)
ب) مساحة الشكل المل ّون في الرسم هو ______ مربعات
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 : 25اشر الى الساعة التي تشير الى السادسة

والربع :

 )21كم طول قلم الرصاص ؟
?

 00سم

10سم

8سم

7سم

 -22ضع خطًّّا تحت االشكال التي تشير الى المجسمات :

6

 -23مسائل كالمية :
المسألة االولى :
أحضرت المعلمة الى الصف  57كتابا  ،أعطت 06منها
للتالميذ و 05كتابا وضعتها في الخزانة ،والباقي وضعتها
على الطاولة .
كم عدد الكتب التي وضعتها على الطاولة ؟
التمرين  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ الجواب __________ :
______________________________________
المسألة الثانية :
اشترت االم هدية بثمن  652شاقل ومكواة بسعر  053شاقال
كم شاقال دفعت االم للبائع ؟
الجواب :

التمرين ___________ :
_____________
______________________________________

المسألة الثالثة :
في خزانة آمال  7رفوف وعلى كل رف  6قمصان لها
كم عدد القمصان لدى آمال ؟
التمرين  _____________ :الجواب
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