
 

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 الثاني  اضغط هنا                                    

                  https://www.almanahj.com/sa/3math2                   

* 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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 قدر جهدك حصلت علىبني الغالي .. على ا

  بسم هللا الرحمن الرحيم  
  اململكة العربية السعودية

 

 املادة : رياضيات
 الثالث االبتدائيالصف :  وزارة التعليم

 حصة كاملةالزمن:  ............. اإلدارة العامة للتعليم 

 ورقة واحدة:  األوراقعدد  .................مدرسة: 

هـ 1441 /1440للعام الدراسي  -   القسم العامالثانيالفصل الدراسي-    الفترة االولىأسئلة اختبار  

ــــــ  ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ
 

                           :     الصحيحة بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة اخرتاإلجابة: السؤال األول 
 

 كل فقرة بدرجة واحدة                                                                                             املقسوم عليه هو .........   8=  9÷  27في جملة القسمة       -1
 72 د 18 ج 9 ب 8 أ 

 
  

 هي ........                                                                                                   يمثلها الطرح املتكرر التاليجملة القسمة التي  -2
 4=  2÷  8 د 2=  2÷  4 ج 2=  2÷  8 ب 2=  4÷  8 أ 

  

 ( بالتساوي كيف تساعد سلمان في معرفة نصيب  كل واحد منهم ؟  وأصدقائه الخمسة خالد)ريااًل على  30  توزع سلمانيريد  -3
 6  × 7 د 6 ÷ 30 ج 6 ــ 30 ب 5 ÷ 30 أ 

  

                    6=  4 ÷ود في الجملة العددية            ق العدد املف -4
 42 د 40 ج 25 ب 24 أ 

 

 ........  ورقات ، فإن عدد الطالب يساوي   3 منهم ورقة على مجموعة من الطالب ، إذا أخذ كل طالب 27وزع معلم  -5
 6 د 9 ج 12 ب 24 أ 

 

 

 .......  هو العدد املفقود                                                                     التالي  جدول ال في    -6
 

 63 د 56 ج 35 ب 14 أ 
 

   ؟  8أي من األعدادالتالية ال يقبل القسمة على  -7
 64 د 40 ج 35 ب 24 أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

    : أكمل ما يأتي : الثانيالسؤال 
 

 بنصف درجةكل فقرة                                                                                                                                                                                                             

 

6 = 5 ÷ 54  3 = 5 ÷ 18  3 = 9 ÷ 30 
 

11 = 10 ÷ 90  21 = 7 ÷ 35  0 = 9 ÷ 8 
 

 
 انتهت األسئلة .. مع متنياتي بالتوفيق والتميز

 
 7 على أقسم:   القاعدة

  28 42 21 املدخالت

 9  4  6  3  املخرجات
 7 

2 4 6 8 7 3 1 0 5 

 3 

 10 


