
 الوقفة التقويمية الثالثة لمادة الرياضيات للصف الثاني ا��بتدائي
للعام الدرا�� ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م
 اليوم ا��ربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١م 
 درجة التطبيق: ٢٠

 :محتوى التطبيق التقويمي
  ١) قراءة بيانات ممثلة وتمثيل بيانات بطرق مختلفة
 ٢) وصف حوادث لها فرصة حدوث صغيرة أو كبيرة وتحديدها

 عزيزي الطالب، أمامك مجموعة من ا��سئلة لتقييم فهمك لوحدة (تمثيل البيانات وقراءتها). تأكد من دراستك لها قبل ا��جابة، ثم ُقم بحل هذا ا��ختبار مرة واحدة فقط
  .وسجل اسمك الث��ثي وصفك. سيتم احتساب درجة هذا ا��ختبار ورصدها في ملفك
  !كل التوفيق يابطل

  :إرشادات مهمة لَك يا بطلي الصغير
 ١- اختر مكانًا هادئًا ومناسبًا ��نجاز التقويم
 ٢- ُيرجى مراجعة دروسك جيدًا قبل البدء في ا��جابة
  ٣- تأكد من كتابة اسمك و صفك بطريقة صحيحة
  (٤- يمكنك ا��ستعانة بالمحتوى التعليمي الرقمي: (البوابة التعليمية و الدروس النموذجية
 ٥- ُقم با��جابة عن ا��ختبار بنفسك، وُكن أمينًا و رقيبًا على ذاتك، فُمعلمتك تثق بك كثيرًا
  ٦- بعد ا��نتهاء من ا��جابة والتأكد جيدًا مما كتبت، ُقم بالضغط على إرسال

  معلمة المادة: أ. سمر عبدهللا القطان
اعتماد مديرة المدرسة: أ. خلود إبراهيم السعدون
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 * اسم الطالب الث��ثي

 

2

 * الصف

الثاني ١

الثاني ٢

الثاني ٣
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  الكفاية التعليمية: يقرأ بيانات ممثلة ، وُيمثل بيانات بطرق مختلفة
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 * نحصل على الكثير من المعلومات من خ��ل تمثيل البيانات بالصور وا��عمدة
(2 Points)

عبارة صحيحة

عبارة غير صحيحة
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 *  من خ��ل التمثيل بالصور ، ماهي الوسيلة ا��كثر تفضي��ً للذهاب إلى المدرسة ؟
(2 Points)

الحافلة

السيارة

الم��

5/25/2022

5

 * من خ��ل التمثيل با��عمدة ، كم عدد الذين يفضلون يوم ا��ثنين ؟
(2 Points)

٣

٥

١

6

 * من خ��ل جدول ا��شارات ، كم عدد الذين يفضلون حيوان الزرافة ؟ 
(2 Points)

٥

٧

٦
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 * ماهي وجبة ا��فطار ا��قل تفضي��ً ؟
(2 Points)

فطيرة البيض

فطيرة الجبن

فطيرة الُمربى
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  الكفاية التعليمية: يصف حوادث لها فرصة حدوث صغيرة أو كبيرة و يحددها
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 * اختيار مكعب أحمر من الصورة التالية:
(2 Points)

حدث أكيد

حدث مستحيل
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 * اختيار الُكرات الحمراء من الصورة التالية:
(2 Points)

حدث أكيد

حدث مستحيل

5/25/2022
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 * ماهي إمكانية سحب القلب البنفسجي من الكيس ؟
(2 Points)

أكثر إمكانية

أقل إمكانية
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 * :يوجد في كيس ٦ مربعات صفراء و ٣ مكعبات حمراء ، فإن إمكانية سحب مكعب أصفر
(2 Points)

أكثر إمكانية

أقل إمكانية

5/25/2022

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms
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 *  :يوجد ٤ ألوان حمراء في علبة و لون واحد أخ�� ؛ ماهي فإن إمكانية سحب اللون ا��خ��
(2 Points)

أقل إمكانية

أكثر إمكانية
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