
  

 

   

 

 

 

  

      ...............    > 2462 >  ...............                                                                   ... .......... >1425  >..........              ...                 

     

 

 4 ×ن  0,25 :  انقل ثمَّ أَْتمْم متتالية األعداد في ُكلِّ حالة –) أ (

100000 90000 ............. 70000 ............. 50000 ................ 30000 ............... 10000 

 

 2 ×ن  0,5  :ْينالّتالي دْيندعك الكِّ فَ  –( ب) 

 

 4 ×ن  0,25 ) ج (امأل الجدول التالي : 

 رقم عشراته    عدد عشراته    رقم مئاته   عدد مئاته   رقم آالفه    عدد آالفه العدد 

123359    5 12335 

 

  4×  ن 0,25 ارسم ما يلي :-(أ)

       

 

 

  4 ×ن  0,25:َما يليحوِّل -(ب) 

 

   

 

 

 

 

 

 ن 02:  التَّمرين األول

ْمز الُمَناِسب  -(   أ)  -  4 ×ن  0,25 لمقارنة األعداد  الّتالية : ( =،  >،  >  )اْستْعِمل الرَّ

-                                 623541    .......78989   ،   65324 ........  63524  ،  890200   ......890300   ،   555245 .......95628    

 2 ×ن  0,5 : ُمَتَتالَِيْين  مئتْينَبْيَن  التالية لعددْينااحصر  –(  ب)    

       > .............1425  ............> 

 ن 03 : لثانيالتَّمرين ا

86429 =………………………………………………………………………… 

  

999542 =……………………………………………………………………  

 

 ثَلَّث ٌَقاِئمٌ مٌُ َعيَّنٌ مٌُ يلٌ سَْتطمٌُ ُمَرّبعٌ 

5 L =… ………CL 5 KG =… ………g C M =............5M 5 h =…..…. …MIN 

 للكيلوغرام الواحد DA 200من الموز  بـ :  kg 8اشترى تاجر  

 .ثمن شراء الموز  احسب- 

 للكيلو غرام الواحد DA 300 باع الموز  بـ : -

 احسب ثمن بيع الموز .

 .الشراءوثمن احسب الفرق بْيَن ثمن البْيع 

 الحل                 األجوبة    العمليات      

.......

.......

....  

.......

....... 

 

.......

....... 

 

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

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

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

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

... 

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

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

... 

 الث في الرياضياتالثَّ  ر الّثالثِياختبا

ِ الَّّرحمن الّرحيم  بسم ِّللاه
الثة ابتدائ  يــــــــــمستوى الّسنة الثَّ

            مدرسة القرشي ربيـــــــــــــــــــــح

َنة الّدَراسية :   2019/  2018السَّ

 توقيع الولي                        المالحظة :....                           ............... العالمة :      اسم ولقب الّتلميذ = ..........     

                                                                                                                                    ×             

 ن 2التَّمرين الثالث : 

 ن 03الوضعية االدماجية : 

ٍة َعُموديً  ًدا واحسب كلَّ َعَملِيَّ med   6 ×ن  0,5  ا وأفقيــًااْقَرْأ المْشِكلة َجيه
jed

el.
co

m

ency-education.com/3ap.html
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