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 رقم االحاد

العشراترقم   

المئاترقم   

االالفرقم   

  االحــــــــــــــــــاد عـــــــدد

الّـــــعــــشــــرا تعـــــدد   
 

 عــــــدد الــمــئــات

دد االالفـــــع  

 رياضيات

 سة ثالثة

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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:اتمم العبارات التالية   

هو ..........و عدد عشراته هو............ 2019رقم عشرات العدد   

هو.................هو ............و عدد احاده 2020رقم احاد العدد  

هو..........و عدد االفه هو................3650رقم االف العدد   

هو..........و عدد مئاته هو................2160رقم مئات العدد  

هو ...........و عدد عشراته هو...............6329رقم عشرات  

:اقارن االعداد التالية   

 

 

 

 

 

 أالحظ الجدول ثم أكمل كتابة سلسلة األعداد:

900 ..... 1000 1050 .... ..... 1200 

 

500 1000 ..... ..... 2500 .... .... 

 

.... ..... 310 340 ..... ...... 430 

 

1080    .900+120  3000    .900+2000  899    .045+450  

1000    .900+99  600+280    .880  1899    . 1900  

3580    .900+2500  540+100 .100+540  0010    .660+330  

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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:أكمل  بما يناسب   

 

 

 

 

 

 أكمل الجدول التالي: 
 

)بلسان القلم(العدد بالحروف باألرقام العدد    

..................................................  ………………. 1000+525  

……………………………….…………………..... ………………. 325+400  

………………………….……………………........ ................... 3200+500  

......................................................  ................. 6000+1674  

............................................................  ................... 2000+1400  

 

 انجز العمليات التالية ذهنيا 

250   +1000 *        ........=1200  +2000 ..........=  

3620+3600 *      ..........=2560  +3226............=  

1230  +5760 *    ..........=200+800...............=  

990  +1010*      .........=920-120................=  

985 – 185*       ..........=575 – 155.............=  

:افكك االعداد التالية الى االف كاملة و باقي   

350+100=........+1000  400+100=........+1000  

800+......+100=1000  650=........+1000  

200+......+250=1000  450+450=........+1000  

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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2156=   2000  +   156  

6850.........+............=  

4990..............+...........=  

1296............+...........=  

2654............+...........=  

9980............+...........=  

7250..........+...........=..  

 رتب االعداد التالية ترتيبا تنازليا 

215 – 0125 -1250 – 325 – 1000  

         .         .          .        .         . 

3200 -0230 – 1520 – 19 - 420  

         .         .          .        .         . 

 رتب االعداد التالية ترتيبا تصاعديا 

1258 – 3256  _1256 – 9000 -0035  

         .         .          .        .         . 

365 – 6525 -1000 -01250 -3520  

         .         .          .        .         . 

 

1وضعية   

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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راد مي . و يملك اخوه رامز ضعف ما يملكه م0612يملك مراد في حصالته   

:كم يملك رامز  :1  

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

امثل مبلغ رامز باقل عدد ممكن من القطع النقدية  :2  

 

 

:احسب المبلغ الذي اصبح يملكانه االخوة معا :3  

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

مي .7990بشراء هدية المهم بــ  واقام  

:لهما  بقيكم :4  

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

2:وضعية   

مي2100هدية المك بمي .اشتريت 795مي و زادك اباك 1950كان معك   

:احسب المبلغ الذي اصبح عندك :1  

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

:عندك  بقياحسب المبلغ الذي  :2  

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

 

 

3:وضعية   

 عملية طرح

 عملية طرح
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مي و صرفت في اليوم 985مي . صرفت في اليوم االول 4960تملك سعاد 

ما صرفته في اليوم االول . ضعفالثاني   

امثل مبلغ سعاد بــأقل عدد ممكن من القطع النقدية :1  

 

 

:كم صرفت سعاد في اليوم الثاني :1  

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

احسب المبلغ الذي صرفته سعاد في اليوم الومين معا .:2  

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

:عندها  بقيماهو المبلغ الذي :3  

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

4:وضعية  

كتاب 994يوجد في مكتبة المدرسة رفّان .يوجد في الرف السفلي   

.189 ــعدد الكتب ب تقل عنو يوجد في الصف العلوي قصص   

:ماهو عدد الكتب في الرف العلوي :1  

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

:ماهو عدد كل القصص و الكتب في المكتبة :2  

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

:ارتب  االعداد العملية ترتيبا  تصاعديا :3  

 

 عملية طرح

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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كتاب و قصة . 108في حّصة المطالعة وّزع مدير المدرسة :3  

:ماهو عدد الكتب المتبقية في المكتبة   

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

5:وضعية   

عن ثمن  يقل مي و قاموسا ثمنه8082اشترى احمد موسوعة علمية بــ 

مي 1760الموسوعة العلمية بــ   

:احسب ثمن القاموس :1  

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

:احسب ثمن مشتريات احمد:2  

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

:حمدكم سيرجع له البائع ال:دينار  5اعطى للبائع قطعة نقدية من فئة   

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

6:وضعية   

ما  ضعفقارورة . و انتج في المساء  3120اْنتج مصنع للعصير في الّصباح 

 انتج في الصباح .

:كم قارورة انتج في المساء :1  

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

:احسب عدد القوارير التي انتجها المصنع في اليوم :2  

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

 

ارتب االعداد العملية ترتيبا تنازليا:3  

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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.......................................................... 

قارورة من العصير  7260باع صاحب المصنع   

: المتبقيةماهو عدد القوارير :4  

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

7:وضعية   

مي . دفعت مرام  6480اشترى كل من ربيع ومرام وأسماء هدية ألمهم ثمنها   

مي. 1045مي  وساهم ربيع بمبلغ قدره  1435مبلغ   

:ماهو المبلغ الذي دفعه ربيع و مراد معا -  

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

:ابحث عن المبلغ الذي  دفعت أسماء -  

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

8:وضعية   

مي .1960مي . زادته اّمه 840يملك بالل   

:احسب المبلغ الذي صار بحوزة بالل :1  

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

اكتب مبلغ بالل بلسان القلم .:2  

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

:مي 1200اشترى بالل ملف بــ  

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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:ماهو المبلغ المتبقي لديه :3  

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

  مي920اراد بالل بما تبقى لديه من نقود شراء اقالم تلوين ثمنها 

هل يستطيع شراء اقالم التلوين و لماذا ؟:4  

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

:ماهو المبلغ الذي ينقصه لشراء اقالم التلوين :5  

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

9:وضعية  

مي.اكمل تمثيله في الجدول حسب المطلوب . 985تملك شراز   

 

 

 

 زادته اّمه هذه القطعة النقدية     

 

:احسب المبلغ الذي اصبحت تملكه شــراز :1  

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

مي .1320اشترى مصحفا بــ  

 

     

 ...............مي

50 

 

 محمد برهومي 

 

 سنة ثالثة
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:عندها  بقيكم  :2  

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


