
 

 

 
     

 الرياضيات

 األول المستوى

 المؤلف

األستاذ موقع  



 

 85 من  1 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 بفضل هللا يتم توزيع هذا الكتاب مجاين 
 الكتاب يحتوي عىل دورة المستوى األول للرياضيات

 

الذي يشرح الكتاب وإجابة أو التطبيق للحصول عىل فيديوهات الدورة 
 مفصل يمكن مراسلتنا عىلبشكل وأسئلة أخرى متنوعة جميع األسئلة 

info@elostaz.net 
 أو الدخول عىل موقع األستاذ 

www.elostaz.net 

يمكن التقدم لالمتحان والحصول عىل 
 الموقع بعد كل مستوى شهادة موثقة من

 

 

يمنع منعـًا باتـًا نشر أو بيع هذا  المادة القانونية للكتاب :
الكتاب بمقابل مادي مهما كان ، ويرجى اإلبالغ عن أي 
شخص أو جهة أو مكتبة أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر 

 اإلنترنت أو مطبوعـًا يف أي مكان

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site
mailto:info@elostaz.net
http://www.elostaz.net/
http://www.elostaz.net/


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  2 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 المحتويات

 المجموعات  1
 مجموعاتالتصنيف إىل  10.1
 المقارنة بين المجموعات 10.1

  9األعداد من صفر إىل  1
 3،  1،  1األعداد  10.1
 6،  5،  4األعداد  10.1
 9،  8،  7األعداد  10.3
 الصفر 10.4
 الترتيب التصاعدي والترتيب التنازيل 10.5
 العدد الترتييب 10.6
 9مقارنة األعداد من صفر إىل  10.7
 النصف والربع -الكسور  10.8

 األوضاع النسبية  3
 فأمام / خل 30.1
 فوق / تحت 30.1
 أعىل / أسفل 30.3
 يمين / يسار / بين 30.4
 داخل / خارج 30.5

 (  9الجمع والطرح ) حىت العدد  4
 استخدام رمز عملية الجمع )+( 40.1
 إيجاد مجموع عددين 40.1
 9إىل  1مكونات األعداد من  40.3
 (-استخدام رمز عملية الطرح ) 40.4
 طرح عددين 40.5
 العالقة بين الجمع والطرح 40.6

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  3 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ف إىل مجموعاتالتصني -1الدرس 

 ( × ): عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -1
 من مجموعة المقابل الشكل يف 

 الدوائر

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -2
 مجموعة هذه المقابل الشكل يف 

 السيارات
 

  
 

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  4 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -3
 اللون مجموعة : المقابل الشكل يف 

  ....... يه األخضر

  والمثلث والمضرب الكرة
  والبلونة واألسطوانة الدائرة
  والمربع والساعة المشط
  والفراشة والشنطة القلم

 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -4
 
 
 
 
 

 من مجموعة المقابل الشكل يف
 الهليوكوبتر الطائرات

  
 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  5 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 مجموعاتمقارنة بين الال -1الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -5
 

 
 
 
 

من  أقلاألقالم  المقابل الشكل يف
 الكتب

 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -6
 
 
 
 
 

 اليت المجموعةيف الشكل المقابل 
 األقل يه األزرق باللون

 

  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  6 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -7
 
 
 
 
 
 

 مجموعةيف الشكل المقابل 
 األكثر المجموعة يه الهالل

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  7 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 3،  1،  1األعداد  -3الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -8
 الدراجات عدد المقابل الشكل يف 

 2  الموجودة

  
 

 

  

 :يأيت ما أكمل -9
 الدوائر عدد كم المقابل الشكل يف 

 ؟  الموجودة

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  8 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -11
 الذين األوالد عدد المقابل الشكل يف 

 3  حمراء فانلة يرتدون
 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -11
 العدد 2 من أصغر  1 العدد

  
 

  

 :يأيت ما أكمل -12
 عىل العصافير عدد كم المقابل الشكل يف 

 ؟ الشجرة
 

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  9 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :األصغر إىل األكبر من اآلتية األرقام رتب -13
2  ،1  ،3 

 
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -14
 ....... ؟  الحصان بوجه أذن كم 

 

1  
3  
2  

  ال يوجد
 

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  10 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -15
 ذات األشكال عدديف الشكل المقابل  

  4 األصفر اللون
 

  

 

 

 

 

  

 :يأيت ما أكمل -16
 باألرقام (واحد) العدد اكتب

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

 :يأيت ما أكمل -17
 باألرقام (اثنان )العدد اكتب

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

 :يأيت ما أكمل -18
 باألرقام (ثالثة) العدد اكتب

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  11 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 6،  5،  4األعداد  -4الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -19
 أرجل عدد كم المقابل الشكل يف 

 .....  الحصان

1  
3  
2  
4  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -21
 األشكال عدد كم المقابل الشكل يف 

 .....  الموجودة

2  
3  
5  
4  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  12 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -21
 التفاحات عدد المقابل الشكل يف 

  4 الصفراء

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -22
 الكرات عدد المقابل الشكل يف 

  4 الزرقاء

  
 

 

 

 :يأيت ما أكمل -23
 أصابع ..... عدد الواحدة اليد يف

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  13 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -24
 إسالم كلمة يف الحروف عدد

6  
3  
5  
4  

 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -25
  أقدام 3 عدد لإلنسان

  
 

 :يأيت فيما الصحيحة اتاإلجاب اختر -26
 ......... من أكبر 5 العدد

6  
3  
2  
4  

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  14 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :األصغر إىل األكبر من اآلتية األرقام رتب -27
2 ،6، 5  ،4  ،1  ،3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -28

 باألرقام (أربعة (العدد اكتب
................. 

 :يأيت ما أكمل -29

 باألرقام) خمسة) العدد اكتب
................. 

 :يأيت ما أكمل -31

 باألرقام (ستة) العدد اكتب
................. 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  15 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 9،  8،  7األعداد  -5الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -31

 باألرقام (سبعة (العدد اكتب
................. 

 :يأيت ما أكمل -32

 باألرقام (ثمانية (العدد اكتب
................. 

 :يأيت ما أكمل -33

 باألرقام (تسعة (العدد اكتب
................. 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  16 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -34
 "الدقهلية" محافظة اسم حروف عدد

6  
8  
7  
9  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -35
 عدد كم المقابل الشكل يف 

  ؟ الموجودة األشكال
 

5  
8  
9  
4  

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  17 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -36
 عدد كم المقابل الشكل يف 

   ؟ الموجودة الترابيزات

6  
8  
7  
9  

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -37
 ز المو عدد المقابل الشكل يف 

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  18 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -38

 عالمة المقابل الشكل يف 
 يف الموجودة االستفهام

  للرقم تشير النمط
................. 

 :يأيت ما وأكمل النمط اكتشف -39

 9  ، 7 ، ...... ،  ……  
................. 

 :يأيت ما وأكمل النمط اكتشف -41

 5  ، 6 ، 7   ، ...... ،  ……  
................. 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  19 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 الصفر -6الدرس 

 

 

 

 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -43
 الصندوق المقابل الشكل يف 

 من صفر عىل يحتوي األزرق
 الكرات

 

  
 

 

 

 :يأيت ما أكمل -41

 بالحروف 1 العدد اكتب
................. 

 :يأيت ما أكمل -42

 رقامباأل  صفر العدد اكتب
................. 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  20 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -44

 عدد المقابل الشكل يف 
  .....  أرجل الثالث ذات الكرايس

  صفر
1  
2  
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  21 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 التنازيل والترتيب التصاعدي الترتيب -7الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -45
 7  من وأكبر 9 من أصغر ..... العدد
5  
8  
6  
3  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -46
 7  من وأصغر 4من أكبر ..... لعددا

5  
8  
9  
3  

 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -47
  2 هو 4 ، 9 ، 6 ، 2 األرقام هذه يف األصغر العدد

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  22 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -48

  1  ، 7 ، 3 ، 5 هو األرقام هذه يف األصغر العدد
5  
7  
1  
3  

 

 :األكبرإىل  األصغر من اآلتية األرقام رتب -49
 3،  1، أربعة ،  7 ، الصفر 

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

 :تنازليــًا اآلتية األرقام رتب -51
 4،  1سبعة ، خمسة ،  ،  9

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

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  23 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -51
  ......  هو خمسة للعدد مباشرة السابق العدد
4  
7  

  ستة
9  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -52
 ......  هو 8 للعدد مباشرة التايل العدد

  تسعة
7  

  ستة
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  24 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 الترتييب العدد - 8الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -53

 

 ترتيب المقابل الشكل يف
 الرابع هو الخضراء الكرة

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -54

 

 ترتيب المقابل الشكل يف
 األول هو الحمراء الكرة

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  25 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -55

 

 ترتيب المقابل الشكل يف
 .....  هو البرتقايل الكرة

  الخامس
  السادس

7  
8  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -56

 

 لون ما المقابل الشكل يف
 ؟ الرابعة الكرة

  بيضاء
  زرقاء

  حمراء
  خضراء

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  26 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -57

 

 ترتيب ما المقابل الشكل يف
 الكرة تيل اليت الكرة

  .....  البرتقايل

  الرابع
  الخامس
  السادس 
  الثالث

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -58

 

 ترتيب ما المقابل الشكل يف
 الكرة تسبق اليت الكرة

  ؟  الصفراء

  الثاين
  األول

4   
  الثالث

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  27 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :(متفوقين( يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -59
 5 ، أربعة ، الصفر ، 3 ، 7 لألعداد التصاعدي الترتيب يف

 ترتيبه 4 العدد
  الثاين
  األول
  الثالث

5  
 

 :(متفوقين( يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -61
  9 ،  7 ، أربعة ، الصفر ، 3 ، ستة لألعداد التنازيل الترتيب يف

 ترتيبه سبعة العدد
1  
2  

  الثالث
  الرابع

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  28 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 9 إىل صفر من األعداد مقارنة - 9الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -61
 عدد المقابل الشكل يف 

 عدد من أكبر المالعق
 األطباق

 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -62
 عدد المقابل الشكل يف 

 عدد من أكبر الدراجات
 الدوائر

 

  
 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  29 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -63
 عدد المقابل الشكل يف 

 من أكبر الحمراء األشكال
 الخضراء األشكال عدد

 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -64
 عدد المقابل الشكل يف 

 الكتب عدد من أكبر األقالم
 

  
 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  30 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -65
2 > 1 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -66
9 > 5 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -67
8  =8  

  
 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -68

1  < ......... 
................. 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  31 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -69
5  < ......... 

7  
4  
6  
9  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -71
 ......... >  ثالثة

2  
  أربعة
  ثمانية

9  
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https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  32 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -71
4 ...... 4  

<  
>  
=  

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -72
7 ...... 3  

<  
>  
=  

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -73
5 ...... 9  

<  
>  
=  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  33 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 والربع النصف - الكسور - .1الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -74
 
 
 
 

م المقابل الشكل  نصفين إىل ُمقس َّ
 متساويين

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -75
م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ

 الملون الجزء كان إذا نصفين
 نصفه يمثل

 

  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  34 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -76
م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ

 الملون الجزء كان إذا نصفين
  نصفه يمثل

  
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -77
 
 
 
 

م المقابل الشكل   ....... إىل ُمقس َّ
يمثل  الملون الجزء جزء إذا كان

 نصفه
 

2  

  

  

4  
 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  35 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -78
 
 
 
 
 
 

م المقابل الشكل  إىل ُمقس َّ
 نصفين

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -79
 
 
 
 
 

م المقابل الشكل  إىل ُمقس َّ
 الملون الجزء كان إذا نصفين
 نصفه يمثل
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  36 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -81
 
 
 
 
 

م المقابل الشكل  إىل ُمقس َّ
 نصفين

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -81
 
 
 
 
 
 

م المقابل الشكل  إىل ُمقس َّ
 الملون الجزء كان إذا نصفين
 نصفه يمثل
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  37 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (: متفوقين)  يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -82
 
 
 
 

م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ
 الجزءجزء إذا كان   .......

 ربعه يمثل الملون

  

  

2  

4  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  38 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 (: متفوقين)  يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -83
 
 
 
 

م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ
 الجزءجزء إذا كان   .......

 يمثل نصفه الملون

  

  

2  

4  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  39 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (: متفوقين)  يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -84
 
 
 
 

م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ
 الجزءجزء إذا كان   .......

 يمثل نصفه الملون

  

4  

2  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  40 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (: متفوقين)  يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -85
 
 
 
 

م المقابل الشكل   إىل ُمقس َّ
 الجزءجزء إذا كان   .......

 يمثل نصفه الملون

4  

  

2  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  41 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 خلف/  أمام - 11الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -86
 
 
 
 
 

 عربة المقابل الشكل يف
 عربة أمام الخضراء القطار
 الصفراء القطار

 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -87
 
 
 
 
 

 عربة المقابل الشكل يف
 عربة خلف الصفراء القطار
 الخضراء القطار

 

  
 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  42 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -88
 عربة المقابل الشكل يف 

 عربة ...… الصفراء القطار
 الحمراء القطار

  أمام

  خلف
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -89
 عربة المقابل الشكل يف 

 عربة ..... الحمراء القطار
 الصفراء القطار

 

  أمام

  خلف
 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  43 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -91
 المقابل الشكل يف 

 ..... الحمراء السيارة
 الزرقاء السيارة

 

  أمام

  خلف
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -91
 المقابل الشكل يف 

 ..... الحمراء السيارة
 ءالصفرا السيارة

 

  أمام

  خلف
 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  44 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -92
 
 
 
 

 ولد كم المقابل الشكل يف
 ؟ الرحمن عبد أمام

 

4  

5  

2  

3  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  45 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -93
 
 
 
 

 ولد كم المقابل الشكل يف
  ؟ الرحمن عبد خلف

 

4  

5  

2  

3  
 

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  46 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 تحت/  فوق - 11الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -94
 
 
 
 

 فوق القط المقابل الشكل يف
 المنضدة

  
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -95
 
 
 

 ...... الكلب المقابل الشكل يف
 المنضدة

  أمام

  فوق

  تحت
  خلف

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  47 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -96
 الكتاب المقابل الشكل يف 

 األزرق الكتاب ...... األحمر

  أمام

  فوق

  تحت
  خلف

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -97
 الكتاب المقابل الشكل يف 

 األزرق الكتاب ...... األخضر

  أمام

  فوق

  تحت
  خلف

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  48 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 أسفل/  أعىل - 13الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -98
 ....... المقابل الشكل يف 

 كرة يوجد الشمعدان

  أسفل

  أعىل

  أمام
  خلف

  

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -99
 رف ....... المقابل الشكل يف 

 كتب يوجد المكتبة يف
 حمراء

  أسفل

  أعىل

  أمام
  خلف

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  49 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -111
 ....... المقابل الشكل يف 

 لوحة يوجد الورد زهرية
 فراولة قطعة عليها

  أسفل

  أعىل

  أمام
  خلف

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -111
 ....... المقابل الشكل يف 

 عليها لوحة يوجد الكريس
 عصفور

  أسفل

  أعىل

  أمام
  خلف

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  50 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -112
 ....... المقابل الشكل يف 

 البلون عليها اليت اللوحة
  شمعدان يوجد

  أسفل

  أعىل

  أمام
  خلف
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  51 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 بين/  يسار/  يمين - 14الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -113
 
 
 
 
 

 القرد المقابل الشكل يف
 األسد يسار

 

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -114
 
 
 
 
 

 النمر المقابل الشكل يف
  والقرد األسد بين

 

  
 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  52 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -115
 األسد المقابل الشكل يف 

 والقرد النمر ......

  يمين

  أمام

  بين
  يسار

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  53 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -116
 النمر المقابل الشكل يف 

 األسد  ......
 

  يمين

  أمام

  بين
  يسار
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  54 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -117

 اسم ما المقابل الشكل يف 
 يسار يقف الذي الحيوان
   ؟ األسد

 
........... 

 :يأيت ما أكمل -118

 اسم ما المقابل الشكل يف 
 يمين يقف الذي الحيوان
   ؟ النمر

 
........... 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  55 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 خارج/  داخل - 15الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -119
 كرة كم المقابل الشكل يف 

 الصندوق خارج حمراء
 ؟ األحمر

3  

4  

  ال يوجد
1  

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -111

 أربع توجد المقابل الشكل يف 
 الصندوق ........... حمراء كرات

 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  56 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -112
 ..... يوجد المقابل الشكل يف 

  األزرق اإلطار داخل كرات

2  

4  

3  
7  

 

 :يأيت ما أكمل -111

 سبع توجد المقابل الشكل يف 
 األزرق اإلطار ....…… كرات
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  57 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -113
 عدد كم المقابل الشكل يف 

 ؟ األحمر اإلطار خارج الكرات
 

4  

2  

  ال يوجد
7  

 

  

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  58 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 )+( الجمع عملية رمز استخدام - 16الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -114
 زائد وتقرأ الجمع عالمة إىل تشير ( + ) العالمة

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -115
 
 
 

 عدد المقابل الشكل يف
 4 = الحمراء التفاحات

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -116
 
 
 
 

 عدد المقابل الشكل يف
 الحمراء التفاحات
  4 + 3 = والخضراء
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  59 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -117
 عدد المقابل الشكل يف 

  = .......... + ..........  كلها الكرات
 

  4  الزرقاء الكرات عدد + 5 الحمراء الكرات عدد

  5  الزرقاء الكرات عدد + 4 الحمراء الكرات عدد

  4  الزرقاء الكرات عدد + 4 الحمراء الكرات عدد
  5  الزرقاء الكرات عدد + 5 الحمراء الكرات عدد

 

 :يأيت ما أكمل -118

 عدد كم المقابل الشكل يف 
  ؟ الدراجات

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  60 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

  

 :يأيت ما أكمل -119

 عدد كم المقابل الشكل يف 
 ؟   األوالد

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

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  61 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 عددين مجموع إيجاد - 17الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -121
 عدد المقابل الشكل يف 

 .......... كلها الكرات

8  

9  

5  
4  

 

 :يأيت ما أكمل -121

 عدد كم المقابل الشكل يف 
  ؟ الموجودة األشكال

............ 
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https://twitter.com/elostaz_site


 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  62 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -122
 عدد ما المقابل الشكل يف 

  ؟  الحمراء + الصفراء التفاحات

5  

9  

8  
3  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -123
 عدد ما المقابل الشكل يف 

 ؟ الحمراء + الخضراء التفاحات

5  

9  

8  
3  
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 85 من  63 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -124
 عدد ما المقابل الشكل يف 

 ؟  الصفراء + الزرقاء الكرات
 

2  

9  

7  
3  

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -125
5 + 3 ...... 8 

<  
>  
=  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  64 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -126
3 + 1 ...... 2 

<  
>  
=  

 
 : التايل السؤال عن أجب -127
 الكرات عدد ما ، خضراء كرات 6و ، حمراء كرة 2 به صندوق

 ؟ الصندوق يف كلها
 

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -128
4 + 4 ...... 2  +7 

<  
>  
=  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  65 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 : التايل السؤال عن أجب -129
 ، جنيهات 5 والده وأعطاه ، جنيهات 4 الرحمن عبد مع
 ؟ الرحمن عبد مع أصبحت جنيًها كم
 

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -131
5 + 3 ...... 1  +4 

<  
>  

=  
 

 : التايل السؤال عن أجب -131
 كم ، عصافير 5 إليها وانضم ، عصافير 4 الشجرة عىل يقف

 ؟ الشجرة عىل أصبحت عصفورًا
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  66 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -132
1 + 7 ...... 1  +6 

<  
>  
=  

 

 : التايل السؤال عن أجب -133
 بالونة كم ، بالونات 3 أختها ومع ، بالونات 4 خديجة مع
 ؟ وأختها خديجة مع
 

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -134
9 ...... 3  +5 

<  
>  
=  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  67 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 9 إىل 1 من األعداد مكونات - 18الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -135
   1 + 1 يه 1 العدد مكونات إحدي

  
 

 مكونات العدد: بإحدى أكمل -136
2  =1 ........ + 

1  
1  

2  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -137
   2 + 1 يه 3 العدد مكونات
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  68 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 مكونات العدد: بإحدى أكمل -138
4  =4 ........ + 

1  
1  

3  

2  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -139
   1 + 5 يه 5 العدد مكونات

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -141
  3 + 3 يه 6 العدد مكوناتإحدى 
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  69 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 د:مكونات العد بإحدى أكمل -141
7  =4 ........ + 

1  
1  

3  

2  
 

 : التايل السؤال عن أجب -142
 ؟ 8 العدد مكونات ما

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

 

 : التايل السؤال عن أجب -143
  ؟ 9 العدد مكونات ما

..................................................................................... 
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  70 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (-) الطرح عملية رمز استخدام - 19الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -144
 ناقص وتقرأ الطرح عالمة إىل تشير ( - ) العالمة

  
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -145
 عدد المقابل الشكل يف 

 .........  كلها العصافير
 

4  

6  

7  
3  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  71 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -146
 عدد المقابل الشكل يف 

 من طارت اليت العصافير
 ..........   الشجرة

4  

6  

7  
3  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -147
 عدد المقابل الشكل يف 

 عىل المتبقية العصافير
 ........  الشجرة

7  

6  

3  
4  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  72 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -148
 عدد المقابل الشكل يف 

 .........  كلها األكواب
 

4  

6  

7  
3  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -149
 عدد المقابل الشكل يف 

 سقطت اليت األكواب
…...... 

4  

6  

7  
2  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  73 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -151
 عدد المقابل الشكل يف 

 تسقط لم اليت األكواب
........ 
 

1  

6  

4  
2  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  74 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 عددين طرح - .1الدرس 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -151
 نتيجة المقابل الشكل يف 

 أصابع باستخدام الطرح
  .………   اليد
 

1  

6  

2  
3  

 

 

 :يأيت ما أكمل -152

 كم المقابل الشكل يف 
 باستخدام الطرح نتيجة
 ؟  اليد أصابع

............ 
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  75 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -154
  الصفر = 1 - 1

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -153
 نتيجة المقابل الشكل يف 

 أصابع باستخدام الطرح
 .........   اليد
 

2  

6  

5  
3  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  76 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -155
8 – 4  ...... 4 

<  
>  
=  

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -156
9 – 3  ...... 3 

<  
>  

=  
 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -157
9  ........1  = 8 

<  
>  

=  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  77 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 

 (:  < أو = أو (  >  العالمات بإحدى أكمل -159
6 – 5   ........1  +1  

<  
>  
=  

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -158

6 -   .......   <1  +4  
 
 

 (: - أو (  +  العالمات بإحدى أكمل -161

9  ........4   =7  ........2 
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 85 من  78 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 : التايل السؤال عن أجب -161
 تغيب طالب 9 من الفصول بأحد القدم كرة فريق يتكون
 ؟ اليوم هذا يف تدرب طالب كم ، اثنان منهم

 
 

 

 : التايل السؤال عن أجب -162
 يتبىق جنيه كم ، جنيه منهم فقد جنيهات 7 سمير مع
 ؟ معه

 
 

 

 : التايل السؤال عن أجب -163
 انصرف المدرسة فناء يف يقفون أصدقاء 8 من مجموعة

 ؟ المدرسة فناء يف منهم تبىق كم ، 5 منهم
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  79 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 : التايل السؤال عن أجب -164
 مع تبىق كم ، مريم أختها إىل 3 أعطت قصص 9 آمال مع
 ؟ القصص من آمال
 
 

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -165
 نتيجة المقابل الشكل يف 

 أصابع باستخدام الطرح
  ......... اليد
 

2  

6  

5  
3  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  80 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -166
 نتيجة المقابل الشكل يف 

 أصابع باستخدام الطرح
  ......... اليد

8  

6  

5  
7  

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -167
 نتيجة المقابل الشكل يف 

 أصابع باستخدام الطرح
  ......... اليد

4  

6  

5  
3  
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  81 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 والطرح الجمع بين العالقة - 11الدرس 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -168
 8  = 1 - 9 فإن ، 9 = 1 + 8  كان إذا

  
 

 ( × ):  عالمة أو ( √ ) عالمة اختر -169
 3=  4 – 7،  4  = 3 - 7 فإن ، 7 = 4 + 3  كان إذا

  
 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -171
 الرقم المقابل الشكل يف 

 ) 1 (الخانة يف يوضع الذي
  ..... وه

4  

6  

3  
9  
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  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 :يأيت فيما الصحيحة اإلجابة اختر -172
 الرقم المقابل الشكل يف 

 ) 3 (الخانة يف يوضع الذي
  ..... وه

4  

6  

7  
9  

 

 

 :يأيت ما أكمل -171

 

 الرقم المقابل الشكل يف
 ) 2 ( الخانة يف يوضع الذي
  ....... وه
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  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يأيت ما أكمل -173

 

 الرقم المقابل الشكل يف
 ) 4 ( الخانة يف يوضع الذي
  ....... وه
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 الرياضيات المستوى األول
 

 85 من  84 صفحة 

  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 بفضل هللا يتم توزيع هذا الكتاب مجاين 
 للرياضياتالكتاب يحتوي عىل دورة المستوى األول 

 

الذي يشرح الكتاب أو التطبيق للحصول عىل فيديوهات الدورة 
 مفصل يمكن مراسلتنا عىلوإجابة جميع األسئلة بشكل 

info@elostaz.net 
 أو الدخول عىل موقع األستاذ 

www.elostaz.net 

يمكن التقدم لالمتحان والحصول عىل 
 الموقع بعد كل مستوى شهادة موثقة من

 

 

يمنع منعـًا باتـًا نشر أو بيع هذا  المادة القانونية للكتاب :
الكتاب بمقابل مادي مهما كان ، ويرجى اإلبالغ عن أي 
شخص أو جهة أو مكتبة أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر 

 مكان اإلنترنت أو مطبوعـًا يف أي
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  © جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ

  لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

 

 

 

 

 دـاجته

 وجـــد 

 نـل مات

 تتمناه

 هللا إذنب
 

https://www.facebook.com/Elostaz.net/
https://twitter.com/elostaz_site

