
  

 يذرسح سيذي عساكز انشزقيح
 ادماجية في الرياضيات  محطة

  ثالثةالالفترة 

أانسُح انثاَيح   

: انًزتيح   

  

األْذف انًًيشج يكَٕاخ انكفايح 

  حّل وضعّيات مشكل دالّة بتوظيف

 .العملّيات على األعداد

  ( المئات الكاملة) 999إلى  10الّتصّرف في األعداد من 

  (دون زيادة و ال تفكيك)إجراء عملّيات جمع و طرح 

  حّل وضعّيات مشكل دالّة بتوظيف

 .خاصّيات األشكال الهندسّية

 تعّرف الخطوط و رسمها 

  حّل وضعّيات مشكل دالّة بالّتصّرف

 .في المقادير

 المدروسة األعداد في نطاق الّنقدية القطع في التصرف 

 ( مي إلى نصف دينار  1القطع من )

 

 

  األداء انًُرظز

يسبئم راد دالنخ ثبنُسجخ إنٍّ رسزٕجت اإلجبثخ ػٍ كّم يُٓب يشدهخ ٔادذح ٔ ٌذّم    

: رزطهّت

. رٕظٍف انجًغ ثبالدزفبظ ٔ دَّٔ ٔ انطشح دٌٔ صٌبدح  فً َطبق انًئبد انكبيهخ -

د  2/1يً إنى  1انزّصشّف فً انمطغ انُمذٌّخ يٍ  -

رؼشف انخطٕط ٔ سسًٓب   -

    

  



سيذي عساكز انشزقيح يذرسح  
 ادماجية في الرياضيات  محطة

  ثالثةالالفترة 

أانسُح انثاَيح   

خٕنح انسافي : انًزتيح   

  1انسُذ 

آدو ٔ سٌبٌ ٔ : يٍ ثٍُٓى ثالثخ إخٕح  . َظًذ يذسسزُب سدهخ شبسن فٍٓب ػذد كجٍش يٍ انزاليٍز

 . دصبنزّ ٔ فً انٍٕو انًٕػٕد أخز كم ٔادذ يُٓى يجهغب يبنٍب يٍ  .أسٌج 

 ْزا انًجهغ انزي أخزرّ أسٌج 

 
 

 حسة قيًح ْذِ انقطع انُقذيحأ : 1 -1انرعهيًح 

....................... 

 
 : 2انسُذ 

 يً  200يً ٔيشًٕو فم ة  500اشزشد أسٌج ديٍخ صغٍشح رهجس نجبسب رمهٍذٌب ة 

 يا ْٕ ثًٍ يشرزياخ أريح ؟:   1 -2انرعهيًح 

..................................................................... 

..................................................................... 

 
 

 كى تقي نٓا ؟:   2 -2انرعهيًح 
 

..................................................................... 

..................................................................... 

  
  3انسُذ 

 يً   700أيب آدو فأخز يؼّ 

 يثم انًثهغ تأقم عذد يًكٍ يٍ انقطع انُقذيح أ:  1 -3انرعهيًح 

 

 
 



 يً  500يً ٔ دبيهخ يفبرٍخ ة  300أساد  آدو ششاء رذفخ صغٍشح ة :   4انسُذ 
 

 يا ْٕ ثًٍ انرحفح ٔ حايهح انًفاذيح يعا ؟ :  1 -4انرعهيًح 

..................................................................... 

..................................................................... 

 
 

 يا ْٕ  انًثهغ انذي يُقصّ ؟  : 2 -4انرعهيًح 

..................................................................... 

..................................................................... 

  
 .فمط اكزفى آدو ثششاء دبيهخ انًفبرٍخ  :  5انسُذ 

 أطزح سؤاال يُاسثا نهٕضعيح  :  1 -5انرعهيًح 

.............................................................................................. 

 أخية عُّ  :  2 -5انرعهيًح 

..................................................................... 

..................................................................... 

  
 يً  400أيب سٌبٌ فكبٌ يؼّ  :  6انسُذ 

 ذًى ذًثيم انًثهغ انذي يًهكّ رياٌ أ:  1  -6انرعهيًح 

 

 

 رذة انًثانغ انري كاَد تحٕسج اإلخٕج انثالز ذصاعذيا أ:  2  -6انرعهيًح 

................................................................................................................. 

 

 يً  300اثزبع سٌبٌ صٕسح رزكبسٌخ ة  :  7انسُذ 

 يا ْٕ انًقذار انًاني انذي تقي نّ  ؟:   2 -7انرعهيًح 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

  



 :  8انسُذ 
لجم انؼٕدح جًغ األطفبل انًجبنغ انًزجمٍخ نذٌٓى ٔ فكشٔا فً ششاء طجك صغٍش يٍ انُذبس 

 كٓذٌخ أليٓى ثًُّ   
 

  انًثهغ انذي خًعّ األطفالأحسة :   1 -8انرعهيًح 

..................................................................... 

.....................................................................  

 

 
 أضع عاليح أياو انسؤال انًُاسة:   2 -8انرعهيًح 

 ...................                                                 كى ثًٍ انٓذٌخ ؟  -

 ...................                            كى ْذٌخ ًٌكٍ نألطفبل ششاؤْب ؟ -

 ..................        ْم ًٌكٍ نألطفبل ششاء انٓذٌخ ثًب رجمى نذٌٓى ؟ -

 عٍ انسؤال انذي اخرزذّأخية :   3 -8انرعهيًح 

............................................................................................................... 

 انطجك انزي اخزبسِ األطفبل ثٓزا انشكم  :  9انسُذ 
 

 تخطٕط يُحُيح " أ"أغُي انًُطقح :   1 -9انرعهيًح 

 تخطٕط يُكسزج " ب"أغُي انًُطقح :   2 -9انرعهيًح 

 تخطٕط يسرقيًح " ج"أغُي انًُطقح :   3 -9انرعهيًح 
 

 

 


