
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف شرح درس القيمة المكانية

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الثالث ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثالث

روابط مواد الصف الثالث على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث والمادة رياضيات في الفصل األول

مذكرة تأسيس الطالب 1

كراسة األنشطة لمادة الرياضيات 2

جمع وطرح األزواج العددية حتى 100 3

الدروس المحذوفة والمطلوبة وفق الخطة الدراسية الجديدة وفق
منهج كامبردج

4

نموذج اإلجابة لالختبار التشخيصي والقصير نموذج أول 5
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القيمة المكانية 
تسلسل الدرس

التعلم القبلي-1
التمهيد-2
سير الدرس-3
تمارين  -4
حل أسئلة كتاب التلميذ-5
الواجب المنزلي-6

مادة الرياضيات حيث المتعة والتشويق
االثنينيوم 
هجري 1442جمادى األول / 20
2021يناير4



:لحصةقوانين ا



:أستطيع أن

.أستطيع أن أذكر قيمة كل رقم في األعداد من ثالث أرقام-1
.أعداد من ثالث أرقام إلى مئات وعشرات وآحاد( تقسيم)أستطيع تجزئة -2



آحاد       عشرات     مئات

دورا تحب العد كثيرا وخصوصا العد بالخرزات الملونة 
فقررت دورا تطبق ما تعلمته في حصة الرياضيات فأخذت 
436تكون أعداد متنوعة من بينها العدد التالي

6400 30

مئات4آحاد6 عشرات3



نكتشف من على حقل

آحاد       عشرات     مئات

٢٣٦

مئات2+عشرة 30+آحاد  6 عبدهللا

مئات2+عشرات 3+آحاد6ماجد



آحاد       عشرات     مئات

٢٣٦

إجابته هي/ ماجد
٦= آحاد٦
٣٠= عشرات ٣
٢٠٠=مئات٢

أي أن العدد صحيح 
وهي إجابة ٢٣٦هو

ماجد 
/ عبد هللا إجابته هي 

٦=آحاد٦
٣٠٠= عشرة ٣٠

٢٠٠= مئات ٢
5٠٦= ٢٠٠+ + ٣٠٠+ ٦= أي أن العدد 

٢٣٦= أي أن العدد 



3=     احاد23=     احاد12=     احاد1

6=     احاد56=     احاد45=     احاد4

9=     احاد89=     احاد78=     احاد7

10=     احاد10

االحاد



10=عشرات1

العشرات
٣٠=  عشرات  ٢٠٣=  عشرات  ٢

٦٠=  عشرات  5٠٦= عشرات  4٠5=  عشرات  4

9٠=  عشرات  8٠9=  عشرات  7٠8=  عشرات  7

111111٠٠= عشرات  1٠



1٠٠=  مئات  1

المئات
٣٠٠=  مئات  ٢٢٠٠٣= مئات  ٢

٦٠٠=  مئات  5٠٠٦=  مئات  4٠٠5=  مئات  4

9٠٠=  مئات 8٠٠9=  مئات 7٠٠8=   مئات  7

1000=  مئات  1٠



احاد30

االحاد والمئات والعشرات 

30

300عشرات30

3000مئات30



احاد44

االحاد والمئات والعشرات 

44

440عشرات44

4400مئات440



تمارين 

فكر ثم أجب
عشرات4= وحدة  40

مئات3عشرة     30

عشرة44مئات        4

<>



9ة حل تمارين الكتاب صفح



400

40

700

60





1

1٣1

2

٢4٣

3

٣٢4

4

5٢4

5

5٣٢

6

٦45

رتب األعداد التالية ترتيبا تصاعديا
األكبراألصغر

1٣1٢4٣٣٢45٢45٣٢٦45



1

7٦٠

2

9٢٠

3

٢1٣

4

97

5

٢4٦

6

458

رتب األعداد التالية ترتيبا تنازليا
األصغراألكبر

9٢٠7٦٠458٢4٦٢1٣97



https://www.liveworksheets.com/yy1410975sm

ة فالنشاط نبدأ بكتابهيا يا عبقري العب معنا 
األعداد سواء تنازلي 
او تصاعدي من هنا 



الواجب المنزلي


