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 برنامج تعزيز المهارات األساسية بالمرحلة االبتدائية في مواد )اللغة العربية، الرياضيات، العلوم(

 هـ 1443( للعام لث( الفصل الدراسي )الثاثانيلللصف )ا (الرياضيات)لمادة  بعدياالختبار ال

  اسم المعلمة   اسم المدرسة 
  الفصل  اسم الطالبة

  الدرجة  التاريخ
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما يلي: 
 قراءة البيانات الممثلة بالصور واألعمدة     المهارة

  

من التمثيل بالأعمدة في الشكل المجاور عدد  
  :الطلاب الذين استجابوا للسؤال 

 

20 5 10 15 
بنصف ساعة ، بربع ساعة ، ألقرب خمس دقائق( وكتابة الوقت الذي    قراءة الساعة )بالساعات الكاملة ، المهارة

 تشير إليه الساعة
  

 :و الوقت الذي تشير إليه الساعة ه  

15:  9 45:  2 00: 3   00: 9 
 تمثيل الكسر الدال على أكثر من جزء واحد من أجزاء الكل المتطابقة وقراءته وكتابته  المهارة

زرع  جزءاً  واحداً  وروداً.  ما الكسر  ثم أجزاء  متطابقة ،     4قسم خالد حديقة منزله  إلى    
    الدال على الجزء  غير  المزروع؟
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اململكة العربية السعودية                                   
(                                               280التعليم )وزارة 

التعليم مبحافظة الرس                        إدارة 
 اإلشراف الرتبويـ )بنات(الشؤون التعليمية 
 بنات -رياضيات شعبة ال

 نموذج اإلجابة

 لكل سؤال درجة واحدة



 التعبير بالكسور عن شيء أو أشياء متماثلة ضمن مجموعة  المهارة
  

إذا كان لدى أحمد ثلاث حمامات سوداء وواحدة مرقطة . فإن الكسر الدال على الحمامات 
 هو:  السوداء بالنسبة إلى الحمامات جميعها
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 . سئلة.. نتمنى لك النجاح الدائمانتهت األ


