
 

 

 

 1 السند  

إلقامة حفلة جمع مبلغ مالي رامي و آدم أحفادها قّرر من المستشفى آمنة بمناسبة خروج الجّدة  
  :بعد كسر حّصالتهما وجد األطفال المبالغ التالية  لها ،

  مي  0696:  رامي     

  مي 0238 :آدم      

ات                                         وبَ رُ شْ مَ لْ اٌ  منَ  اريرَ وَ قَ  4وَ  ةَ احدَ وَ لْ اٌ  ةَ عَ قطْ لْ مي اٌ  520ات ببَ طَّ رَ ع مُ قطَ  5ى رامي رَ تَ اشْ 
  ات.بَ طَّ رَ مُ لْ اٌ  نَ مَ ف ثَ ا بضعْ هَ نُ مَ ثَ  رُ دَّ قَ يُ  ةازيَّ غَ لْ اٌ 

  اتبَ طَّ رَ مُ لْ ع اٌ قطَ  نَ مَ ثَ  بُ سُ حْ : أَ 1التعليمة 
.......................................................................  
.......................................................................  

  ات وبَ رُ شْ مَ لْ اٌ  اريروَ قَ  نَ مَ ثَ  بُ سُ حْ : أَ 2التعليمة  

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

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

  ميراات يَ رَ تَ شْ مُ  نَ مَ ثَ  بُ سُ حْ : أَ 3التعليمة 

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

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

  راميل يَ قّ بَ تَ مُ لْ اٌ  غَ لَ بْ مَ لْ اٌ  بُ سُ حْ : أَ 4التعليمة 

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

.......................................................................  
  2السند

  ة.احدَ وَ لْ مي اٌ  1250بـ غرفة الجّدة يين زْ لتَ باقات ورد  5فَاْقتَنَى  آدم امَّ أَ             

               

 السنة الثالثة
 
 

م   تقي
 السدا األول

 المدرسة

ات اض  المادة : ال
 …………القسم..………....................... ………………………و اللقب:  االسم

1مع   

2مع   



  

 باقات الورود: أَْحُسُب ثََمَن 5التعليمة 

 

 

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

  لــــآدم : : أَْحُسُب اٌْلَمْبلََغ اٌْلُمتَبَقَّي 6التعليمة          
      ..................................................................................  
      ..................................................................................  

 3السند

  وأَْشَكالَُها َكاٌلتَّالي:قرآنيّة  فََوَجَد لوحاتلجّدته  ةً يَّ دهَ  ريَ تَ شْ يَ  نْ أَ آدم  ادَ رَ أَ           
 
 

 

 

 الي:لتَّ اٌ  لَ وَ دْ جَ لْ اٌ  ّملُ كَ : أُ 7التعليمة         

  .........................صم  دسم 30
  .........................صم  صم  2و  دسم 9
  ........................صم.  صم4م و دس 2

  
  لكْ ّل شَ كُ  حيطَ مُ  ّونُ لَ : أُ 8التعليمة          

  : 1لشَّْكل اٌ  حيطَ مُ  بُ سُ حْ : أَ 9التعليمة         
      ................................................................................  

  :2لشَّْكل اٌ  حيطَ مُ  بُ سُ حْ : أَ 10التعليمة          
       ................................................................................  

  
 4السند        

العلبة   نُ مَ ثَ علب عصير  3 ترَ تَ اشْ فَ االحتفال في  اركَ شَ تُ  نْ أَ ت الخالة منى ادَ رَ أَ         

  .مي 8560ائع بَ لْ ت اطَ عْ . أَ مي  1850بـ مكّسرات و مي  1530الواحدة  

  

  

1 2 

صم  20  

1مع   

2مع   

3مع   

4مع   

4مع   

1 

صم  22  

صم  18  



  

  نيْ تَ لَ حَ رْ مَ  هُ لُّ حَ  بُ لَّ طَ تَ  يَ ؤاالً سُ  ارُ تَ خْ : أَ 11التعليمة           

  ؟ْلعصير اٌ  ثََمنُ  ُهوَ  َما                 

  ؟للخالة منى قي بَ تَ مُ لْ اٌ  غُ لَ بْ مَ لْ اٌ     وَ اهُ مَ 

  ؟أَْحُسُب ثََمَن اٌْلُمْشتََريَات         

  : أُجيُب َعن اٌلسُّؤال اٌْلَمْطُروح11التعليمة          

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

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

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

  الحساب الذهني

   70نصف  ....................=  
   30ضعف  .....................= 
  

ْ
َ َشْهَر َجان ْهُر الذي   :.............  ُهوَ  الشَّ

  َيْوًما مايَشْهُر................=  

  

  

 جدول إسناد األعداد

  المعاي 
ات التملك   مست

ار التم   معاي الحد األد    مع
ار  ار   1مع ار   2مع ار   3مع ار  4مع    5مع

  0  0  0  0  0  التملك انعدام
  
  
4  

   1,5 1  0,5  1  1,5  1  0,5  1,5  1  0,5  التملّك دون األدنى
  2  2  2  2  التملّك األدنى

  3    2,5  3  3  2,5  3  2,5  التملّك األقصى

  

  

5مع  

5مع   

4 


