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١٠

ي&بع 

السؤال األول:  اخEF اإلجاBة الصح6حة ل?ل مما >;: بتظل6ل الحرف الدال عليها:

١
: العدد ٩٢١٠٨:

QR لة األلوف Q QFم :
QR الرقم المكتوب

٩د٨ج٢ب١أ

٢
 >كتب العدد أرgعة آالف وثالث مئة وواحد وع̂_ون Bالص6غة الق6اس6ة:

٣٤١٢د٤٣٢١ج٤٢٣١ب٣٤٢١أ

٣
: مزرعة عrدهللا ١٣٧٢ نخلة أي مما >;: nساوي ١٣٧٢:

QR 

٢+٧٠+٣٠٠+١٠٠٠د٢+٧٠+٣٠٠+١٠٠ج١+٣+٧٠+٢٠٠ب١+٣+٢+٧أ

٤
: النمط  ٤ ،١٠ ، ١٦ ، ٢٢،

QR :yالعدد التا 

٣٨د٤٠ج٤٢ب٢٨أ

٥
اِتَج  الجمع ٢١+٤٧  Bاستعمال التق|}ب:

َ
قدر ن

٧٠د٦٨ج٦٥ب٦٠أ

٦
�ف خالد ٣٧٨ ر}ال و�ف اخوە ٢٩١ ر}ال قدر �م ر}اً� �ف االثنان 

٤٠٠د٦٦٩ج٦٠٠ب٧٠٠أ

٧
 العدد الذي >جعل الجمله العدد>ة (٧+٢)+٩ =           صح6حة

١٢٦د٨١ج٢٣ب١٨أ

٨
العدد  األقرب للعدد ٧٠٠:

٧٧٠د٧٥٠ج٦٧٣ب٦٢٨أ

٩
 إy أقرب ع̂_ة  :

�
 العدد  ٧٢ مق|gا

٦٠د٩٠ج٧٠ب٨٠أ

١٠
: الجملة العدد>ة   ٨+٠ =٨ :

QR  الخاص6ة 

قاعدة ط|ح دخاص6ة اإلBدال جخاص6ة التجميع بعن� محا>دأ

درجة ل?ل فقرة

نموذج إجاBة

المادة: ر}اض6اتالممل�ـة العـ|6gة السعـود>ة
:وزارة  التعل6م

الصف : الثالث االبتدا��
الزمن: ٤٥ دق6قةإدارة تعل6م ……

عدد األوراق : ٢مدرسة ……
: لعام ١٤٤٤ هـ

اختrار منتصف الفصل الدرا¤: االول للصف الثالث االبتدا��

الدرجة المستحقةالصف ٣ / .…................................…………االسم
٢٠



( ضع عالمة ( ✓ ) أمام العrارة الصح6حة وعالمة (✗ ) أمام العrارة الخاطئة :

✓العدد ٥٦٤٧ مكتوب Bالص6غة  الق6اس6ة ١

✗الص6غة التحل6لة ©: كتاBة العدد Bال?لمات ٢

: عمل6ة الجمع ال>غªF ناتج الجمع٣
QR ت»ب EFال ªFتغي✓

: :
Qالسؤال الثا�

٣

(أ) أوجد ناتج الجمع 

السؤال الثالث:

(ب) رتب األعداد  التال6ة من األبر إلى األصغر 

٧

٤  ٤  ٧٦  ٨

١

درجة لناتج �ل منزلة

نصف درجة ل?ل رقم

٦٨   ،  ٣٩   ،  ٣٢   ،  ٢٣


