
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/3math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/3math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس زينب جاسم وحصة المهيزع اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية و التعليم

 مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين
 في الرياضيات نشاط تقويمي

 الفصل األول : القيمة المنزلية 
 

ويكتبها ويمثلها ويقارنها ويستعملها، ويحدد القيمة  10000يقرأ األعداد ضمن  الكفاية:
 .المنزلية لرقم في عدد

 اكتب األعداد التالية بالصورة التحليلة و بالصيغة اللفظية: : 1س
 4269  

 ....................................................................الصورة التحليلية: 
 ......................................الصيغة اللفظية:.................................

 30186  
 .............................................الصورة التحليلية: .......................

 ......................................الصيغة اللفظية:.................................
 

 :فيما يلي  القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط كتبأ: 2س
9463 ............... : 08419................ : 6984................. : 

21658 ............... : 57865 :................ 46583............... : 
 

 :القياسية بالطريقة التالية د اعدأكتب األ: 3س
 5  +30  +400  +6000  ................... = 
  ثالثون ألفًا و ثمان مئة و ستة و تسعون ................ = 

 
  = :أو >  أو < أقارن بين األعداد و أكتب اإلشارة المناسبة :  4س

43   34 965   935 808   808 

8974   9688 30693   30999 9000   900 

 
 :أرتب األعداد التالية من األصغر إلى األكبر )تصاعديًا( : 5س
  8942   ،9921     ،7965      .................  ،  ................. ،  ................ 
 

 :األكبر إلى األصغر )تنازليًا( أرتب األعداد التالية من : 6س
  3645    ،3655   ،3953       .................  ،  ................. ،  ................ 

 ................................: االسم
 (......) الثالث: الصف

 ......مالتاريخ: ...... /...... / ....



 
 : أقرب األعداد فيما يلي:7س
 : ألقرب عشرة 

126 ................ : 68 ................ : 
 

 : ألقرب مئة 
 921................ : 5768 ................ : 

 
 : ألقرب ألف 

6983 ................ : 9365 ................ : 
 

 .يحدد النمط و يوسعه: الكفاية
 :فيما يلي نماط العدديةأكمل األ:8س
 90   ،80  ،........ ،60   ،50 .......... ، .........، ......... ، 
  3  ،6  ،9  ........ ، ....... ، 

  25  ،20  ،......... ،10 .......... ، 
 

يستعمل طرقا مختلفة للتفكير في الرياضيات )منطقي، ناقد،..( ويطور حسا الكفاية: 
 .رياضيا

 :أحل المسائل التالية  :8س
  أسبوع. فإذا كان وزن كيلو جرام كل  2يزداد وزن الخروف الذي اشتراه أبي

 . فكم سيكون وزنه في األسبوع الخامس؟كيلو جرام  5الخروف في األسبوع األول 
 5األسبوع   4األسبوع   3األسبوع  2األسبوع  1األسبوع 

 .................. .................. .................. .................. كيلو جرام 5

 
  دنانير ، كم  5دنانير .  فأعطت البائع ورقتين من فئة  7اشترت أمل لعبة ثمنها

 سيعيد لها البائع ؟
........................................................................................................ 

 

    رأي التلميذ في النشاط
 

 حصة المهيزعمديرة المدرسة: أ. القائم بأعمال                          زينب جاسم. أ: إعداد


