


س٣- أصل ب@ عناصر ا+جموعات ثم أحوط الصور التي يكون بها عدد ا+جوعتان متساويان  :

س١- أحوط العناصر ا+ماثلة للشكل ا+وجود داخل ا$طار:

س٢- أحوط الشكل الذي يشترك مع الشكل              في أكثر من خاصية :

س٤- أصل ب@ عناصر ا+جموعت@ ثم أحوط ا+جموعة التي عناصرها أقل :

س٥- أصل ب@ عناصر ا+جموعت@ ثم أحوط ا+جموعة التي عناصرها أكثر :

اإلسم : ………………………………………….                                                                                                       الصف : أولى /………..

اململك العربية السعودية 
وزارة التعليم 

ادارة التعليم مبحافظة …………. 
مدرسة……………

اختبار : مادة الرياضيات 
فصل: املقارنة والتصنيف 

للصف: األول ابتدائي 
لعام ١٤٤٤



س٣- أرسم كرات        بقدر العدد املطلوب :

س١- أعد وأكتب العدد املناسب لكل مجموعة :

اإلسم : ………………………………………….                                                                                                       الصف : أولى /………..

اململك العربية السعودية 
وزارة التعليم 

ادارة التعليم مبحافظة ……….  
مدرسة : ………………

اختبار : مادة الرياضيات 
فصل: األعداد حتى (٥) 
للصف: األول ابتدائي 

لعام ١٤٤٤

١ ٣٤

س٢- اكتب عدد السمكات في الوعاء   :



اإلسم : ………………………………………….                                                                                                          الصف : أولى /………..

اململك العربية السعودية 
وزارة التعليم 

ادارة التعليم مبحافظة ………. 
مدرسة : ………..

اختبار : مادة الرياضيات 
فصل: املوقع والنمط 
للصف: األول ابتدائي 

لعام ١٤٤٤

أضع عالمة x على القبعة 
املوجودة ف الوسط

أضع عالمة x على السمكة 
املوجودة ف األعلى

أضع عالمة x على املكعب 
املوجود ف األسفل

١٢

٣٤٥

٦٧

وحدة النمط ف الشكل التالي                                                                       هي ? ٨

أحوط احليوان الذي يسير  بعد اآلخرين .أحوط السيارة التي تسير  قبل الشاحنة.

أحوط احليوان الذي يقع  حتت املنزل.أحوط البالون الذي يقع  فوق الشجرة.

أحوط الشكل  التالي  ف النمط  املعطى..٩



س٣-أحوط البطة ا3ولى، وأضع ع-مة x على البطة الخامسة :

س١- أعد وأكتب العدد ا@ناسب لكل مجموعة :

اإلسم : ………………………………………….                                                                                                                                الصف : أولى /………..

اململك العربية السعودية 
وزارة التعليم 

ادارة التعليم مبحافظة جدة.  
مدرسة :ب/ ٩١

اختبار : مادة الرياضيات 
فصل: األعداد حتى (١٠) 
للصف: األول ابتدائي 

لعام ١٤٤٤

 ،Gعناصر ا@جموعت Gس٢-أعد ا3شياء في كل مجموعة وأكتب عددها، ثم أصل بخطوط ب
وأحوط ا@جموعة ا3كثر :


