
..اكتب القيمة المكانية للعدد الملون 

4,3576,7042,8949,122

1,2113,3339,001614

3,6877,5345,2188,527

..اكتب الصيغة القياسية :

  =  ............9  +40 +300 +4,000

  =   ............5 +600 +2,000

  =  ............0 +50 +8,000

  =   ...........7  +40  +1,000

  =   ..........8  +300  +7,000

  =  ...........6 +500  +3,000

  = ............2  +20  +400  +9,000

مراجعة شاملة لمهارات مادة الرياضيات للصف الثالث 

م2017–2016الفصل الدراسي االول 

2016امنه الحج : اعداد المعلمة 



..اكتب الصيغة المطلوبة 

3,594

:  ................................................................الصيغة الموسعة 

:...................................................................الصيغة الكالمية 

5,809

:  ................................................................الصيغة الموسعة 

:...................................................................الصيغة الكالمية 

6,014

:  ................................................................الصيغة الموسعة 

:...................................................................الصيغة الكالمية 

835

:  ................................................................الصيغة الموسعة 

:...................................................................الصيغة الكالمية 

1,254

:  ................................................................الصيغة الموسعة 

:...................................................................الصيغة الكالمية 
2016امنه الحج : اعداد المعلمة 



..قارن بين االعداد :

8492,4983,8763,867

6,5396,5398,8938,993

5,1327,3981,1121,121

..حوط العدد االكبر ثم اكمل العبارة  

7,7077,077698896

5,3103,5134,4514,454

<

>

>

<
..رتب االعداد من االكبر الى االصغر 

7,382-7,698-7,120-7,943

4,879-586-3,710-8,934

..رتب االعداد من االصغر  الى االكبر  

5,834-4,923-5,243-1,376

1,124-1,024-1,004-1,824
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..قرب الى اقرب عشرة 

6,487593374

4,2713,158266

..قرب الى اقرب مئة 

2,4691,316571

4,5445,728213

..حدد النمط العددي 

5,356-5,346-5,346

4,287-3,287-2,287

4,619-4,618-4,617

8,812-8,712-8,612

............النمط العددي هو 

............النمط العددي هو 

............النمط العددي هو 

............النمط العددي هو 

..اكمل النمط العددي 

 ..............-3,499-3,399-3,299

 .............-7,213-6,213-5,213

 ...............-9,656-9,646-9,636

 ................–1,378-1,377-1,376
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..فكك الحدود الجمعية من اجل الجمع الذهني 

+

+

+

+

+

+

=

=

=

245

121+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

538

211+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

429

570+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

641

358+

...كون عشرة او مئة من اجل الجمع الذهني 

299    +31123    +447

++ ==

356    +23499      +47

++ ==

6    +1368       +64

++ ==

+1-1
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..احسب تقديريا ، قرب ثم اجمع 

المئات 1,624+  334العشرات                               636+  27

............  +  ..........  = ..........                   .........  +  ..........  = .........

العشرات 15+  39المئات                                  455+  229

........ + ........  =...........                    .......... + .......... = .........

29  +44231  +687

........... + .......... = .........                         ..........+ ........  =..........

..تحقق من مدى صحة الحل . اجمع 

432 ,4

907 ,1+

543 ,3

456+

093 ,2

032 ,6+

364 ,4

218 ,4+

:   ..........= ...........+..........التقدير :   ..........= ...........+..........التقدير 

:   ..........= ...........+..........التقدير :   ..........= ...........+..........التقدير 

( ..المحايد  –التجميع –التبديل ) اوجد المجموع وحدد الخاصية 

   =........6  +8(  =........3 +2 + )4  =.......0  +7

  = .......8  +6 = .......3 ( +2 +4              )

......................                    .......................                    ......................
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..اجمع مع اعادة التجميع 

563 ,3932 ,5874 ,2

251 ,5                       +686 ,2                         +863 ,2+

631 ,1733 ,3328 ,7

285 ,9                       +877 ,3                         +991 ,5+

..اوجد المطلوب 

فكم يزن . كيلوجرام 409كيلوجرام ويزن حصان اصغر حجما 782يزن حصان  

الحصانان معا؟

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

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

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

فما هي المسافة التي . كيلومترا من جدة الى المدينة ذهابا وايابا 1,275قطع حمد مسافة 

.قطعها مقربة الى اقرب مئة كيلومتر 

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

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

درهما في يوم االثنين ، في يوم الثالثاء تم 3,701يوجد في حساب مصرفي رصيد مالي يبلغ 

فهل من المنطقي ان نقول ان الحساب به االن رصيد يبلغ . درهما الى الحساب 4,294جمع  

درهما ؟7,000تقريبا 

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

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

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

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

كم عدد الكرات التي اشتراها . كرة خضراء 430كرة حمراء  و  215اشترى راشد  

راشد؟

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

......................................................................................................
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..احسب تقديريا ، قرب ثم اطرح 

العشرات 986-664المئات                                761-892

 ......... =.........- ......... =..........                          ..........-..........

العشرات 51-24المئات                                  338-562

 ........ =........-  ........ =.........                           .........-..........

207-71056-81

 ......... =.........- ......... =.........                    .........-                     .........

اقرب مئة اقرب عشرة

2,232-3,677

573

441

1,885

483

-

-
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..استخدم نماذج المكعبات للطرح 

..اطرح اليجاد القيمة المجهولة  

 =383-492 =178-267

.........القيمة المجهولة هي .........                                 القيمة المجهولة هي

 =138-764  =457-614

..........القيمة المجهولة هي ..........                               القيمة المجهولة هي 

  =  ........118-322  = ........63-181

8979916

79-01-714-

1491220

=......

=......

=......

=......

=......

=......
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..اطرح وتحقق من االجابة باستخدام الجمع 

173 ,7574 ,3892 ,4

563 ,1-762 ,1-858-

:تحقق 

293 ,1281 ,6433,5

832-185-999,3-

:تحقق:                                     تحقق:                             تحقق

406508300 ,9

294-57-592 ,5-

:تحقق:                                   تحقق:                             تحقق 

..اطرح 

065 ,9700 ,1077 ,3

029 ,7-279-120 ,2-
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..اكتب جملة جمع وجملة ضرب لكل مسألة 

....... + ......... + ........  = ........

  ...........  =............  ×..........

....... + ......... + ........ +....... = ........

  ...........  =............  ×..........

....... + .........= ........

  ...........  =............  ×..........

.....+....+....+....+.....+....+....+.....+.....=.....

  ...........  =............  ×..........

.....+......+.....+......+.....  = ........

  ...........  =............  ×..........
....... + ......... + ........  = ........

  ...........  =............  ×..........
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..ارسم الصورة واكتب جملة الضرب 

2مجموعات من 34مجموعات من 5

 .........   =.......... ×........ = ..........                          .......... ×.........

..ارسم جملة الضرب 

  =........4  ×3  = .........6  ×2

  = ........5  ×5  = .......7  ×3

..لون المصفوفة اليجاد ناتج الضرب 

  =.....5 ×3 =.....2 ×6 =......4 ×2
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..اوجد التوافيق الممكنه واكتب جملة الضرب 

في 8او 6ادرج كل االعداد المكونه من رقمين والتي يمكن تكوينها بحيث يكون العدد 

.في منزلة االحاد 4او 6او 3او 2منزلة العشرات واالعداد 

التوافيقمنزلة االحادمنزلة العشرات

........

........

........

........

........

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

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

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

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

........

........

........

........

........

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

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

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

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

 ....... =....... ×.......

..اوجد التوافيق الممكنه من نكهة واحدة فاكهة  واحدة 

البوظة

فاكهة نكهات

موز مانجو

توت شوكوال

خوخ فانيليا

توافيقفاكهةنكهات

........

........

........

........

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

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

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

........

........

........

........

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

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

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

........

........

........

........

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

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

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

 ....... =....... ×.......
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..ارسم  قطع العد اليجاد عدد القطع في كل مجموعة 

قطعة عد 12

مجموعتان متساويتان 

في كل مجموعة........ 

 ........  =....... ÷........

قطعة عد16

مجموعات متساوية 4

في كل مجموعة ......... 

 .......  = ......... ÷.........

قطعة عد 20

مجموعات متساوية 5

في كل مجموعة ......... 

 .......  = ......... ÷.........

قطع عد 9

مجموعات متساوية 3

في كل مجموعة......... 

 ......... =......... ÷.........

قطعة عد14

مجموعتان متساويتان 

في كل مجموعة........  

 ....... = ........  ÷.........
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..ارسم  قطع العد اليجاد عدد المجموعات المتساوية 

قطع عد 8

مجموعات متساوية......... 

في كل مجموعة 4

4  .........  =  ÷8

قطعة عد 21

مجموعات متساوية ........ 

في كل مجموعة 7

7  ........ = ÷21

قطعة عد18

مجموعات متساوية ........ 

في كل مجموعة 9

9 ....... =  ÷18

قطع عد 10

مجموعات متساوية........ 

في كل مجموعة 5

5 ......... = ÷10

قطع عد6

مجموعات متساوية ........

في كل مجموعة2

2 ....... = ÷6
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..صل كل جملة قسمة بالقيمة المجهولة الصحيحة لها 

3        =    ÷24

   =6   ÷30

6       =   ÷42

8       =    ÷16

    =5    ÷15

5

7

8

3

2

..اكتب جملة قسمة واوجد الحل 

فكم عدد المزهريات ؟. زهور 3زهرة وفي كل مزهرية 15توجد 

  ..........  = ........  ÷...........

.كم كعكه لكل تلميذ . تالميذ 4كعكة توزع على 12لدينا 

 ....... = .......... ÷..........

فكم عدد الحقائب ؟. كرات 5وتحتوي كل حقيبة على . كرة زجاجية 25توجد 

 ............ = ............ ÷.............

كم كيلومتر في الرحلة الواحدة؟. كيلومتر لثالث رحالت 21لدينا 

 ............ = .......... ÷.............

كم ولد لدينا ؟. لكل ولد يدين اثنين . ايدي 10توجد 

  .........  =  ..........  ÷............
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..استخدم الطرح المتكرر للقسمة 

  = .......3  ÷12

--- -

   = ........2  ÷10

--- --

  = ........5  ÷20

--- -
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..استخدم خط االعداد للقسمة 

131211109876543210

131211109876543210

131211109876543210

131211109876543210

131211109876543210

131211109876543210

  =.......3  ÷12

 = .........4  ÷8

  =  .......2  ÷10

  =  .......3 ÷9

 = ........2 ÷6

 = .......4  ÷12
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..استخدم المصفوفات والعمليات العكسية اليجاد القيمة المجهولة 

21       =   ×7

3    =7 ÷
12 =4×

4  =3÷

 =7 ×2

7       =  ÷14

20  =5 ×

5  =4 ÷

؟

؟

؟

؟

؟ =.....

=.....

؟

؟

؟

=.....

=.....

=.....

=.....

=.....

=.....

  =4  ×4

4      =   ÷16
؟

؟ =.....

=.....
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...اكتب مجموعة الحقائق لكل مجموعة من االعداد 

14  ,2  ,7

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

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

21  ,7  ,3

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

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

18  ,6  ,3

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

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

25  ,5  ,5

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

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

32  ,8  ,4

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

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

2016امنه الحج : اعداد المعلمة 


