الصف :الثالث (

اسمي _______________:

)

امتحان حساب فصلي للصف الثالث
الفصل األول
 )1اجب عن جميع األسئلة
 )2اقرأ السؤال جيداً قبل أن تبدأ الحل.
العالمة

 )3قُم بتفصيل خطوات الحل.
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 )4مدة االمتحان حصتين.
 )5عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة
مالحظات المعلم  /ة :
____________________
____________________
____________________
بالنجاح والتوفيق.
معلمتك فاطمة يعقوب
واألستاذ محمد فريد

0

 )1أكتبوا عموديا ً ثم حلوا:

________= 126+402
________= 379+83
________= 65+347
_______= 987-102
_______=345-128

 )2أكملوا األعداد الناقصة:
_____ 1) 3_9 = ______+ 20 +
2) _____ = 800 + 9


 )3أكتبوا > ,أو< أو = ( ال حاجة لتنفيذ العمليات الحسابية):
_______ 98-25

_______ 8×0

98-16

341+258_______ 258+341

8×1

6×8

1

_______ 8×6

 )4أكملوا أعدادا مختلفة
350<____<400

_____>607

____<235


 )6أكتبوا كتابة رياضية:
مائه وخمسون أصغر من ثالثمائة ________________________.
 780أكبر من ._____________________ 708

 )7من أنا ؟
أنا أكبر بـ  10من 880

ـــــــــــــــــــ

أنا أصغر من  652بـ 20

ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

أنا أكبر من  357وأصغر من 380


 )7اكتبوا في كل بند العدد المناسب
كم تساوي  5مئات  6 +عشرات ________
كم تساوي  2مئات 5 +عشرات 7 +آحاد ______
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 )8أكملوا بقفزات ثابتة
( 460 ، 560 ، 660 ، ____________ ، ___________ ، ___________ .أ

___________ ( 595 ، 596 ،597 ، ___________ ، ___________ ،ب


صغير إلى
 )9رتّب األعداد اآلتية من ال ّ
786
_______ >
الكبير

876
_______

الكبير :
708

806
> ______

> ______
الصغير



 )10عيّن كل واحد من األعداد التالية على مستقيم األعداد المعطى :
900

890

915

___________________________________________________
930

870

920

3

0

 )11استخدموا األرقام التالية:

2

8

7

ابنوا أعدادا بحسب المطلوب.

أ)

أكبر عدد من ثالث منازل يمكن الحصول عليه______.

ب) أصغر عدد من ثالث منازل يمكن الحصول عليه_____.
ت) عدداً من ثالث منازل أصغر من ______ .700
ث) عدداً من ثالث منازل أكبر من _____ .800

 )12مع عمر  43بنورة .ومع مجد  17بنورة أقل منه.
كم بنورة مع مجد؟ ___________________

 )13في نزهة تالميذ الصف الثالث والرابع االبتدائي شارك  79ولدا و 93
بنتا.
كم تلميذا شارك في النزهة؟ ___________________
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قسم الهندسة:
 )1اكتبوا الساعة بالكلمات :

05:20

________________ (صباحا /مساء) _____.

17:30

________________( صباحا  /مساء) ______.

21:15

________________( صباحا  /مساء) ______.


 )2ضع دائرة حول الزاوية الحادّة فقط


 )3ضع دائرة حول الزاوية المنفرجة فقط .
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 )4ضع دائرة حول ال ّزاوية األكبر


 )5أرسم مستقيما يوازي المستقيم المعطى.


 )6أرسم مستقيما ً عاموديا َ على المستقيم المعطى .


 )7أشريوا على الساعة عقريب الدقائق
الساعة السادسة والنصف .
الساعات لتُشري على ّ
و ّ
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 )8أشريوا على الساعة عقريب
الساعات لتُشري على
الدقائق و ّ

الساعة الثامنة و الثلث
ّ



 )9ارسم العقرب الطويل للساعة بحيث
تصبح الزاوية بين العقارب حادة



 )10ارسم العقرب الطويل للساعة بحيث
تصبح الزاوية بين العقارب منفرجة.



 )11ارسم العقرب الطويل للساعة بحيث
تصبح الزاوية بين العقارب قائمة.

بالنجاح والت وفيق
االستاذ محمد فريد 7
والمعلمة فاطمة يعقوب

