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 اإلختبار التشخيصي في مادة الرياضيات للصف الثالث األساسي

 م 2222/  2222للعام الدراسي 
 التاريخ : .... / .... / ......... م     / ..... ٣الصف :     ...........ة : ...........................اسم العبقري / 

 

 : ترتيبا تصاعديا  رتب األعداد التالية(١)

         ٣٣          ٦٢         ٣٣           ٥٤ 

    

 

 ألقرب عشرة ؟ ٢٦أي مما يلي هو تقريب العدد ( ٦)

     ٢٦                 ٢٤                ٣٦                ٢٦  

 أوجد ناتج :        ( ٣)

          ٣٥+   ١٢   =..........  

  ١٦٦أكتب زوجين عددين للعدد ( ٥)

 

 

 

إذا كان ثمن األغراض التي أشتريتها ريالين وأرجع لك البائع ثالث رياالت ، فما الورقة ( ٤)
 النقدية التي دفعتها ؟

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

 دراجات ؟ ٤عجلتين ، كم عجلة توجد في  في الدراجة الواحدة( ٢)

 ................................................................:  )أ( بإستخدام الجمع المتكرر      

 .................................................................بإستخدام عملية الضرب :  )ب(    

 لاير ؟ ٦كم نصف لاير في الفئة النقدية ( ٢)

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

 أنا شكل ثالثي األبعاد جميع أوجهي متساوية ومتشابهة ، فمن أكون ؟( ٣)

 المثلث           متوازي المستطيالت             المكعب               اإلسطوانة            
 

........ + ........ ........ + ........ 



 نموذج اإلجابة لإلختبار التشخيصي في مادة الرياضيات للصف الثالث األساسي

 م 2222/  2222العام الدراسي 

 

 

 الدرجة اإلجابة رقم السؤال 
١ 

 
٣٣ ٥٤ ٣٣ ٦٢ 

١ 

١ ٢٦ ٦ 
١ ٤١ ٣ 
٠٦+١٦   ،   ١٦٦+  ٦ ٥ 

٢٦+٣٦    ،     ٣٦+٦٦ 
٤٦+٤٦    ،     ٢٦+٥٦ 

 صحيحة. التلميذأي زوجين من هذه األزواج يكتبها 

 
 
٦ 

 ١ رياالت  ٤ ٤
  ١٦=٦+٦+٦+٦+٦)أ( ٢

 ١٦=  ٤×  ٦ب( )
٦ 

١ ٥ ٢ 
 ١ المكعب ٣

 درجات  ١٦الدرجة الكلية : 
 


