
 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 0)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تــــوزيع الدرجات

 دسعخ انطبنت انذسعخ َٕع انغإال ػذد

  ........ 21 ئخزش اإلعبثخ انصحيحخ 21

  ........ 7 أكًم يب يأرٗ 7

  ........ 6 أعذ َبرظ 3

         ........ 12 انًغًٕع

8102  /8102 

2 

3 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 1)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

  ات ـــــــــرياضجالالمادة/                                                        ....................  محافظة 
 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                          ....................  إدارة 

 ة ونصفاعـــالزمن / س                                021  /  021   الفصل الدراسى األولامتحان 

 (فقرج) درجح واحذج لكل أواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني        

 أٖ انغبػبد األريخ رًضم صأيخ حبدح ...........(  2)

 انغبدعخ         انضبنضخ           انٕاحذح          انخبيغخ 

 يمف أحًذ ............... يُبل     (  1)

   أيبو                         خهف 

  ٍيًي                     يغبس 

(3  )1632  +2435 = .............. 

67  +40     76 + 044      7  +600      67  +4000 

 ألشة ئنٗ                          2729 + 0137(  0) 

  7444        6444          2444            0444 

 نؼذد انزٖ يًضم انًخطظ انًمبثم ْٕ(    ا2) 

 32072    07232    02732    20732 

   انشكم انزبنٗ ػُذ طيّ ٔنصمّ يؼطٗ ...............(  6)

       يكؼت          يغزطيالدصيزٕا ٖ 

        يُشٕس        هرم      

 (2)  منوذج



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 2)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 انًكؼت حشٔف(    ػذد 7)

  0                6                  8                21 

 (    عزخ ٔأسثؼٌٕ أنفب ٔخًغٌٕ 8)

 06424      06244         06442          064244 

 .........  "فاٌ      & =  " × &(   ئرا كبٌ    9)

  >2                         <2                            =2             

 عُيٓب 96724عُيٓب، ٔثبػزٓب ثًجهغ  90824يبسح ثًجهغ ئشزشد عبسح ع(  24) 

 فاٌ انفشق ثيٍ صًٍ انجيغ  ٔ  صًٍ انششاء يغبٖٔ ...... عُجٓب        

        2644        2944            1244         1444 

 ألشة ئنٗ ......                                  1762+  4239(  22) 

2444         6444             7444          8444 

  9األالف  3أسلبو األحبد صفش ، ٔانًئبد  0يبْٕ انؼذد انزٖ يزكٌٕ يٍ (   22) 

  ْٕ .....................  8ٔانؼششاد          

 9384        9483           9384            9834 

 يب انؼذد انزٖ يمغ فٗ انًُطمخ انًظههخ (  21)

       272            072       

       173             371 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 3)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 (فقرج) درجح واحذج لكل أكنل ما يأتى باإلجابة الصحيحة                   :ثانيًا 

 أكًم ثُفظ انزغهغم :(  23)

         98974      ،98864   ، ............. ،  ............  ،98234 

 

 ْٕ ........8102نيكٌٕ انُبرظ  3602يغت اضبفزّ انٗ  انؼذد انزٖ(  20)

 

 

(22 )( 4793.......... +  ) +1752=4793 +  (5951+ 2721 ) 

  

 

 آالف = ............ مائه 4(  26)

 

 

 (   انضأيخ انزٗ أيبيك ْٗ صأيخ ............27)

 

 

ْٕ  8176نيكٌٕ انُبرظ   7032انؼذد انزٖ يغت ئضبفزّ ئنٗ ( 28)

..........    

 

 

(   انًغغى انزٖ نيظ نّ سؤٔط ٔنّ لبػذربٌ يزطبثمزبٌ ٔيزٕاصيزبٌ 29)

 ..............   كم يًُٓب ػهٗ شكم دائشح يغًٗ

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 4)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 (فقرجلكل تان ) درجأجب عن األسئلة اآلتية                                               :ثالًجا 

 يب يأرٗ  اعزخذو خٕاص انغًغ فٗ ئيغبد َبرظ  (14)

     1837  +2376  +1263  +3424 
........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ٔحذح عكُيخ فٗ أحذٖ انًحبفظبد فٗ  9618،  7283(  رى ثُبء 12)

 فاٌ عًهخ انٕحذاد انغكُيخ فٗ ػبييٍ ْٗ   ػبييٍ

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

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

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

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

     ٔحذاد 0،   3انشجكخ انزشثيؼيخ ئسعى يغزطيم  أثؼبدِ   (  ثبعزخذاو 11)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة

 مع أطيب االمهيات بالهجاح والتوفيق

        

        

        

        

        

        

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 5)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

  ات ـــــــــرياضجالادة/ الم                                                       ....................  محافظة 
 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                          ....................  إدارة 

 اعة ونصفـــالزمن / س                                021  /  021   الفصل الدراسى األولامتحان 

 (فقرج) درجح واحذج لكل مما بني القوسني         أواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة

 (   ػُذيب ركٌٕ انغبػخ انضبنضخ رًبيبً فاٌ انضأيخ ثيٍ ػمشثٗ انغبػخ ركٌٕ ... 2)

            حبدح             لبئًخ يُفشعخ          يغزميًخ 

 (  ػذد انًضهضبد انزٗ رشاِ فٗ انشكم انزبنٗ  ْٕ ....... يضهش1)

   3                0                 2                 6 

                    243102يٍ    90212(  ثبلٗ طشػ 3)

8714          7814            7841          8741 

(0 (   )8  ×100  ( + )9  ×6  )=                               .............. 

   028           208           823              820 

(2 (   )2543  +2341  ) +1927 =   ..........+  (2341  +1927 ) 

 1302         1203            2917           2198     

 (    انضأيخ انًُفشعخ ليبعٓب ............ 6)

  ٖٔ94رغب
°

94أكجش يٍ  رًبيبً    
°

      ٍ94ألم ي
°

      =284
°

         

 (    ػذد سؤٔط انًكؼت7)

  0                6                  8                21 

 (1)  منوذج



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 6)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

(8  )4  +5×10  + 2×100   +1×1000 

  2120         2210            0212         2204 

عُيخ يهضو اضبفزّ نًب يغ أعبيخ نيزًكٍ يٍ ششاء حغشح  1209(  يغ أعبيخ 9)

 عُيخ فاٌ انًٕلف يزطهت ......                     6444ًُٓب صَٕو 

            عًغ              طشػ            ضشة  لغًخ 

 ألشة ئنٗ ......                                  1762+  4239(  24)

2444         6444             7444          8444 

 عُيٓبد = .... 2ٔسلبد فئخ انغُيخ ، أسثغ ٔسلبد فئخ  9ٌٕ يٍ (  يجهغ يزك22)

  19     عُيخ 23         عُيخ  09 عُيخ        92 عُيخ 

 ( ْٕ  7444(  انؼذد انغبثك يجبششح نهؼذد ) 21)

 7999        6999          2999           7442 

 (فقرج) درجح واحذج لكل             أكنل ما يأتى باإلجابة الصحيحة       :ثانيًا 

(23  )45942  =942   +  ......... +40000 

 

 ، ........ 06098،    06099،   06244أكًم ثُفظ انًُظ      (20)

 

 .............. = 5726 ـــ  7562َبرظ طشػ:    ( 22)

 

 (   انضأيخ انزٗ أيبيك ْٗ صأيخ ............26)



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 7)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

   ْٕ ..........  7432نيُزظ   1762ضبف ئنٗ (  انؼذد انزٖ ي27)

 

 (  ْٕ  ........ 2،  6،  2،  3(  أكجش ػذد يكٌٕ يٍ األسلبو ) 28)

 

 (29 ) 6254  +9999   + .............  =10000 

 (فقرجلكل تان ) درجأجب عن األسئلة اآلتية                                               :ثالًجا 

 =  266+  307+   2734+  2293ظ عًغ :  أٔعذ َبر  (14)
........................................................................................................................................................................... 

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

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

لششبً فٗ  1312لششبً فٗ أحذ انشٕٓس ٔٔفشد  3182ٔفشد نًيبء يجهغ   ( 12).

 لششبً فٗ انشٓش انضبنش فاٌ عًهخ يب ٔفشرّ نًيبء = 1902انشٓش انزبنٗ ٔ 

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

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

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

74ة عـ (  ليبعٓب  h(  ثبعزخذاو انًغطشح ٔانًُمهخ  أسعى صأيخ ) 11)
° 

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت االسئلة

 مع أطيب االمهيات بالهجاح والتوفيق

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 8)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

  ات ـــــــــرياضجالالمادة/                                                        ....................  محافظة 
 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                          ....................  إدارة 

 اعة ونصفـــالزمن / س                                021  /  021   الفصل الدراسى األولامتحان 

 (فقرج) درجح واحذج لكل أواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني        

(2  )2   +4×10  +5×100   +2×1000   

2101         0121           1201           1012 

 أٖ يٍ انًغًٕػبد االريخ يشرجخ رشريجبً رُبصنيبً (  1)

 0171  ،3620  ،3720            0171   ،3620   ،3220  

 0171  ،0371  ،0061             0461    ،0471    ،3971 

 عُيٓبً ٔكبَذ انًصبسيف 2827ثهغذ ئيشاداد يحم فٗ احذ األيبو ( 3)

                      . فًب يكغت انًحم فٗ ْزا انيٕو ؟  ْزا انًٕلف يحزبط ػًهيخ عُيٓبً  3326     

       عًغ            طشػ           ضشة         لغًخ 

   عُيٓب يب ادخشِ احًذ ٔػهٗ 163عُيٓبً ٔادخش اخِٕ احًذ  301أدخش ػهٗ (  0) 

  242          642             264              224 

ٔسلبد فئخ انؼششح عُيخ ،  7ٔسلبد فئخ عُيخ ،  6يغ حغٍ يجهغ يزكٌٕ يٍ (  2)

 صالس ٔسلبد فئخ انًبئخ عُيخ فاٌ عًهخ انًجهغ ْٕ ....... عُيٓبً 

344746     367              736             376 

(6   ) (6 × 244  ( + )6 × 9  ) =..............                    

260            620            602               206 

 (3)  منوذج



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 9)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

                                يغبٖٔ ......... 29113يٍ    38120ثبلٗ طشػ  (  7) 

 19469        12432      19432          14969 

    .، .. 22،  22،  7،  3أٖ يٍ انمٕاػذ انزبنيخ يكٌٕ صحيحبً نهًُظ :  ( 8) 

  1+انؼذد انغبثك     (1×)2+انؼذد انغبثك       + 4العذد الساتق     

   لبػذح األعطٕاَخ ػهٗ شكم (   9)

    يضهش            يشثغ            دائشح            يغزطيم 

    ػُذيب ركٌٕ انغبػخ انضبَيخ فاٌ انضأيخ ثيٍ ػمشثٗ انغبػخ ركٌٕ( 24)

 حبدح            لبئًخ                  يُفشعخ       يغزميًخ 

 ػذد أحشف انًكؼت ْٕ (  22)

 21              8                 6                 0 

(21     )2444 +  ...........> 999 + 018 

  013          010           018             017     

 

 

 

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 10)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 (فقرج) درجح واحذج لكل باإلجابة الصحيحة                  أكنل ما يأتى  :ثانيًا 

  ...،  ...... ، ...  0388،   0387،  0386كًم ثُفظ انزغهغم  أ ( 23)

 

 

(20 )  74835  =835   +4000 ............... +  

 

 

 1000=  741+  259   ،   700=  547+  153 ارا كبٌ(  22)

  = ........  741 + 547+  259+  153فإن          

 

 

 = ............ 1036+  1064َبرظ عًغ (   26)

 

 

    ػذد انًضهضبد فٗ انشكم يغبٖٔ ..... يضهش(   27)

 

 

   انًغغى انزٖ نّ عذ أٔعّ ٔكم ٔعّ ػهٗ شكم يشثغ يغًٗ .......(  28)

 

 

 

 فٗ انشكم انًمبثم : انًغغى يغًٗ ............. ( 29) 

 

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 11)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 (فقرجلكل تان ) درجاألسئلة اآلتية                                              أجب عن  :ثالًجا 

لششبً َٕٔع يٍ انفبكٓخ ثًجهغ  6112ثًجهغ  أشزشٖ حبصو َٕع يٍ األطؼًخ  ( 14)

 لششبً . أٔعذ عًهخ يب دفؼّ حبصو ؟ 3272
........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 (7260 ، 1982 ، 8627 ، 7627 ، 1903سرت األػذاد اآلريخ )( 12)

 ( ........  ،  ........  ،  .......  ،  ........  ،  ...... ) -رصبػذيب :           

 ( ........  ،  ........  ،  .......  ،  ........  ،  ...... ) -رُبصنــيب  :           

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

 أكًم سعى انشكم األيغش ثحيش يكٌٕ يطبثك نهكم األيًٍ  (12)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة

 مع أطيب االمهيات بالهجاح والتوفيق

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 12)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 
 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                           ات ـــــــــرياضجالالمادة/ 
 اعة ونصفـــالزمن / س                                                     الفصل الدراسى األولامتحان 

 ) دسعخ ٔاحذح نكم فمشح( أواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني       

 الىاحذج الساعح (  أٖ انغبػبد األريخ رًضم صأيخ حبدح2)

        انغبدعخ            انضبنضخ انٕاحذح          انخبيغخ 

 يُبل       أمام (  يمف أحًذ1)

                     أيبو       خهف 

                    ٍيًي   يغبس 

(3  )1632  +2435 = 0674 

67  +40     76 + 044      7  +600      67  +4000 

          6000أقرب إلً    5996=  2729 + 0137(  0) 

  7444        6444          2444            0444 

 54731 (    انؼذد انزٖ يًضم انًخطظ انًمبثم 2ْٕ) 

 32072    07232    02732    20732 

 متىازي مستطيالخ(  انشكم انزبنٗ ػُذ طيّ ٔنصمّ يؼطٗ 6)

                يكؼت يزٕاصٖ يغزطيالد 

          يُشٕس      هرم      

 أجابة الننوذج  األول



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 13)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 12يساوي  (    ػذد حشٔف انًكؼت7)

  0                6                  8                21 

 46050تكتة (    عزخ ٔأسثؼٌٕ أنفب ٔخًغٌٕ 8)

 06424      06244         06442          064244 

 1=   "فاٌ      & =  " × &(   ئرا كبٌ    9)

  >2                         <2                            =2             

 عُيٓب 96724عُيٓب، ٔثبػزٓب ثًجهغ  90824(  ئشزشد عبسح عيبسح ثًجهغ 24) 

 فاٌ انفشق ثيٍ صًٍ انجيغ  ٔ  صًٍ انششاء يغبٖٔ        

 جىيها 1900=  94850ــ  96750          

        2644        2944            1244         1444 

                              6000أقرب إلً  6001=   1762+  4239(  22) 

2444         6444             7444          8444 

  9األالف  3أسلبو األحبد صفش ، ٔانًئبد  0(   يبْٕ انؼذد انزٖ يزكٌٕ يٍ 22) 

 9380 ْٕ   8ٔانؼششاد          

 9384        9483           9384            9834 

 (  يب انؼذد انزٖ يمغ فٗ انًُطمخ انًظههخ 21)

       272            072       

       173             371 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 14)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 ) دسعخ ٔاحذح نكم فمشح(أكنل ما يأتى باإلجابة الصحيحة                   :ثانيًا 

 (  أكًم ثُفظ انزغهغم :23)

         98974      ،98864    ،98750   ،98640  ،98234 

 

 

 ْٕ 8102نيكٌٕ انُبرظ  3602(  انؼذد انزٖ يغت اضبفزّ انٗ 20)

 4600=   3645ــ   8245                        

 

 

(22 ( )4793 +5951  ) +1752=4793 +  (5951+ 2721 ) 

 

 

 مائه 400آالف =  4(  26)

 

 

 حادج انزٗ أيبيك ْٗ صأيخ(   انضأيخ 27)

 

 

ْٕ  8176نيكٌٕ انُبرظ   7032( انؼذد انزٖ يغت ئضبفزّ ئنٗ 28)

  841=   7435ــ   8276

 

 

(   انًغغى انزٖ نيظ نّ سؤٔط ٔنّ لبػذربٌ يزطبثمزبٌ ٔيزٕاصيزبٌ 29)

 أسطىاوح   كم يًُٓب ػهٗ شكم دائشح يغًٗ



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 15)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 ) دسعزبٌ نكم فمشح(                               أجب عن األسئلة اآلتية                :ثالًجا 

 (  اعزخذو خٕاص انغًغ فٗ ئيغبد َبرظ يب يأرٗ 14)

     1837  +2376  +1263  +3424 

 3424+  2376+     1263+  1837الىاتج =         

               =3100    +5800    =8900     

 ٖ انًحبفظبد فٗٔحذح عكُيخ فٗ أحذ 9618،  7283رى ثُبء    (12)

 ػبييٍ فاٌ عًهخ انٕحذاد انغكُيخ فٗ ػبييٍ ْٗ    

 ٔحذح 27122=  9618+  7283عًهخ انٕحذاد =     

     ٔحذاد 0،   3(  ثبعزخذاو انشجكخ انزشثيؼيخ ئسعى يغزطيم  أثؼبدِ   11)
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 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 16)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 

 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                           ات ـــــــــرياضجالالمادة/ 
 اعة ونصفـــالزمن / س                                                     الفصل الدراسى األولامتحان 

 مشح() دسعخ ٔاحذح نكم فأواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني        

  قائمح (   ػُذيب ركٌٕ انغبػخ انضبنضخ رًبيبً فاٌ انضأيخ ثيٍ ػمشثٗ انغبػخ رك2ٌٕ)

            حبدح             لبئًخ يُفشعخ          يغزميًخ 

 يضهش  5 (  ػذد انًضهضبد انزٗ رشاِ فٗ انشكم انزبنٗ  ْٕ 1)

   3                0                 2                 6 

                   8720=  94521ــ  103241=  243102يٍ    90212(  ثبلٗ طشػ 3)

8714          7814            7841          8741 

(0 (   )8  ×100  ( + )9  ×6  ) =800  +54  =854                              

   028           208           823              820 

(2 (   )2543  +2341  ) +1927 =  2543 +  (2341  +1927 ) 

 1302         1203            2917           2198     

90أكثر مه    (    انضأيخ انًُفشعخ ليبعٓب6)
°
   

  ٖٔ94رغب
°

94أكجش يٍ  رًبيبً    
°

      ٍ94ألم ي
°

      =284
°

         

 رؤوس 8  (    ػذد سؤٔط انًكؼت7)

  0                6                  8                21 

 الجانى  أجابة الننوذج



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 17)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

(8  )4  +5×10 + 2×100  +1×1000  =4+50+200+1000 =1254 

  2120         2210            0212         2204 

ٍ يٍ ششاء حغشح عُيخ يهضو اضبفزّ نًب يغ أعبيخ نيزًك 1209(  يغ أعبيخ 9)

                    عمليح طرحعُيخ فاٌ انًٕلف يزطهت  6444َٕو صًُٓب 

            عًغ              طشػ            ضشة  لغًخ 

                               6000أقرب إلً  6001=  1762+  4239(  24)

2444         6444             7444          8444 

     جىيح29= عُيٓبد  2ٔسلبد فئخ انغُيخ ، أسثغ ٔسلبد فئخ  9ٌٕ يٍ( يجهغ يزك22)

  19     عُيخ 23         عُيخ  09 عُيخ        92 عُيخ 

 6999( ْٕ  7444(  انؼذد انغبثك يجبششح نهؼذد ) 21)

 7999        6999          2999           7442 

 ) دسعخ ٔاحذح نكم فمشح(يأتى باإلجابة الصحيحة                  أكنل ما  :ثانيًا 

(23  )45942  =942   +5000   +40000 

 

 46497،  06098،    06099،   06244(    أكًم ثُفظ انًُظ  20)

 

 1836=  5726 ـــ  7562(  َبرظ طشػ:   22)

 

 مىفرجح (   انضأيخ انزٗ أيبيك ْٗ صأيخ 26)



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 18)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 4270=2765ــ 7035ْٕ  7432نيُزظ  1762زٖ يضبف ئنٗ (  انؼذد ان27)

 

 6531(  ْٕ   2،  6،  2،  3(  أكجش ػذد يكٌٕ يٍ األسلبو ) 28)

 

 (29 ) 6254  +9999    =6253  +10000 

 ) دسعزبٌ نكم فمشح(أجب عن األسئلة اآلتية                                               :ثالًجا 

 =  266+  307+   2734+  2293  أٔعذ َبرظ عًغ :  (14)

                  1293  +307  +2734  +266 

          (1293  +307 ) + ( 2734  +266 ) =1600 +3000  =4600 

لششبً فٗ  1312لششبً فٗ أحذ انشٕٓس ٔٔفشد  3182(   ٔفشد نًيبء يجهغ 12).

 فشرّ نًيبء =لششبً فٗ انشٓش انضبنش فاٌ عًهخ يب ٔ 1902انشٓش انزبنٗ ٔ 

 جىيهًا 8555 = 2945+  2325+  3285 عًهخ يب ٔفشرّ نًيبء =        

74ة عـ (  ليبعٓب  h(  ثبعزخذاو انًغطشح ٔانًُمهخ  أسعى صأيخ ) 11)
° 
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 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 19)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 
 االبتدائي  ثالثالصف ال                                                           ات ـــــــــرياضجالالمادة/ 
 اعة ونصفـــالزمن / س                                                     الفصل الدراسى األولامتحان 

 ) دسعخ ٔاحذح نكم فمشح(أواًل : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني        

(2  )2   +4×10 +5×100 +2×1000 =2+04+005+0002 =2542 

2101         0121           1201           1012 

 (  أٖ يٍ انًغًٕػبد االريخ يشرجخ رشريجبً رُبصنيبً 1)

 0171  ،3620  ،3720            0171   ،3620   ،3220  

 0171  ،0371  ،0061             0461    ،0471    ،3971 

 عُيٓبً  3326عُيٓبً ٔكبَذ انًصبسيف 2827م فٗ احذ األيبو ( ثهغذ ئيشاداد يح3)

                    طرح. فًب يكغت انًحم فٗ ْزا انيٕو ؟  ْزا انًٕلف يحزبط ػًهيخ       

            عًغ             طشػ            ضشة  لغًخ 

 احًذ ٔػهٗ  عُيٓب يب ادخشِ 163عُيٓبً ٔادخش اخِٕ احًذ  301(  أدخش ػهٗ 0) 

  جىيهًا 605=  263+    342           

  242          642             264              224 

ٔسلبد فئخ انؼششح عُيخ ،  7ٔسلبد فئخ عُيخ ،  6(  يغ حغٍ يجهغ يزكٌٕ يٍ 2)

 جىيهًا 367صالس ٔسلبد فئخ انًبئخ عُيخ فاٌ عًهخ انًجهغ ْٕ 

344746     367              736             376 

(6 (   )6 × 244  ( + )6 × 9  ) =600  +54  =654                

260            620            602               206 

 لحأجابة الننوذج  الجا



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 20)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

                               09692=  38254ــ  59223 = 29113يٍ  38120(  ثبلٗ طشػ  7) 

 19469        12432      19432          14969 

   19 ، 22،  22،  7،  3( أٖ يٍ انمٕاػذ انزبنيخ يكٌٕ صحيحبً نهًُظ :  8) 

  1+انؼذد انغبثك     (1×)2+انؼذد انغبثك       + 4العذد الساتق     

  دائرج (   لبػذح األعطٕاَخ ػهٗ شكم 9)

            يضهش             يشثغ     دائشح          يغزطيم 

   حادج( ػُذيب ركٌٕ انغبػخ انضبَيخ فاٌ انضأيخ ثيٍ ػمشثٗ انغبػخ ركٌٕ 24)

 حبدح                      لبئًخ          يُفشعخ     يغزميًخ 

  12 (  ػذد أحشف انًكؼت ْٕ 22)

 21              8                 6                 0 

(21     )4442 + 428 > 999 + 018 

  013          010           018             017     

 ) دسعخ ٔاحذح نكم فمشح(أكنل ما يأتى باإلجابة الصحيحة                   :ثانيًا 

  4390، 4389،  0388،  0387، 0386ظ انزغهغم (  أكًم ثُف23)
 

(20   )74835  =835   +4000 + 70000  
 

 1000=  741+  259   ،   700=  547+  153 (  ارا كب22ٌ)

  1700=  741+  547+  259+  153فإن          
 



 عادل ادوار /hمهتدى توجيه الرياضيات( 21)االبتدائي  ثالثالصف ال -الرتم األول  األسرتشادية   هناذجإجابة ال

 

 2100=  1036+  1064(   َبرظ عًغ 26)
 

    يضهش  5 (   ػذد انًضهضبد فٗ انشكم يغبٖٔ 27)
 

   مكعة(  انًغغى انزٖ نّ عذ أٔعّ ٔكم ٔعّ ػهٗ شكم يشثغ يغًٗ 28)
 

 مخروط كم انًمبثم : انًغغى يغًٗ فٗ انش ( 29) 
 

 ) دسعزبٌ نكم فمشح(أجب عن األسئلة اآلتية                                               :ثالًجا 

لششبً َٕٔع يٍ انفبكٓخ ثًجهغ  6112(  أشزشٖ حبصو َٕع يٍ األطؼًخ  ثًجهغ 14)

 لششبً . أٔعذ عًهخ يب دفؼّ حبصو ؟ 3272

 جىيهًا 9400=  3175+  6225 ح حازم =جملح مادفع        

 (7260،  1982،  8627،  7627،  1903سرت األػذاد اآلريخ )( 12)

 ( 8657،  7657،   7564،  2981،  2943 ) -تصاعذيا : انشريت       

 ( 2943،  2981، 7564،  8657،  8657) -تىازلــيا  : انشريت           

 يطبثك نهكم األيًٍ  أكًم سعى انشكم األيغش ثحيش يكٌٕ (12)
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