
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/3math1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

الجبر: األنماط المهارة : 
 العددية



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 

 

القيمة المنزلية ضمن المهارة : 
األلوف



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

القيمة المنزلية ضمن عشرات المهارة : 
 األلوف



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 وترتيب مقارنةالمهارة : 
 االعداد



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب المهارة : 
مئة



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

التقريب إلى أقرب المهارة : 
ألف



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

الجبر: خصائص المهارة : 
الجمع



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 تقدير نواتج الجمعالمهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

  

استعمال الخطوات مهارة حل المسألة: المهارة : 
االربع



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

ثالثة جمع األعداد المكونة من المهارة : 
أرقام



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 تقدير نواتج الطرحالمهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

طرح االعداد المكونة من ثالثة أرقام مع إعادة المهارة : 
التجميع



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

الطرح مع وجود المهارة : 
األصفار



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 

 2الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

الضرب في المهارة : 
4



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 5الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 

 

الضرب في المهارة : 
3



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 6الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 7الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 8الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 9الضرب في المهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 الجبر: الخاصية التجميعيةالمهارة : 



 

 مدرسة البيان النموذجية
 الثالثمرحلة الصفوف األولية والصف 

 بنك األسئلة
 االبتدائي الثالثللصف 

 الفصل الدراسي األول
 مادة الرياضيات 

 

 

 

 

 التدريبات اإلثرائية


