
 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 للفترة األولى االبتدائيورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث                  

 

 14...المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   ........اسم الطالبة ..................

                                                تحديد األنماط العددية وتوسيعها   (   1)    المعيار ورقمه/ 

 

 

 

      -:        حددي النمط ثم أكتبي العدد المناسب في

 

 

1- 5,          ,15 ,         .25 ,30 

 

 

 

2- 60  ,70  ,         ,90          , 

    

 

 

3- 48, ,46  ,44 ,        ,40 , 

 

 

 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 

 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14...المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   ........اسم الطالبة ..................

 تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن عشرات األلوف  (     3)  المعيار ورقمه/ 

 

 

 

حددي اسم منزلة الرقم الذي تحته خط في كل مما 

 يأتي ثم أكتبي قيمته المنزلية:

 

 قيمته المنزلية منزلة الرقم المحدد الرقم
 

10011 
 

  

31760 
 

  

29909 
 

  

 33333  
 

  

16705 
 

  

 

 شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 

 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولىورقة قياس في                  

 

 14...المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   ........اسم الطالبة ..................

                                                    قراءة األعداد ضمن عشرات األلوف وكتابتها بطرق مختلفة   ( 4)   المعيار ورقمه/ 

 

 كل عدد مما يلي بالقراءة الصحيحة له: صليأ (    

    

  3004           3040            3400     

 

     

 ثالثة آالف وأربع مئة               ثالثة آالف وأربعة  

 

 العدد التالي بالصيغة التحليلية : يب( أكتب

275    ....................................................................................... 

 القياسية :العدد التالي بالصيغة  يج(أكتب

1+50 +800 +1000 +50000         ....................................................... 

 العدد التالي بالصيغة اللفظية : يد( أكتب

1283     .................................................................................... 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 

 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14...المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   ..........................اسم الطالبة 

 وترتيبها ضمن عشرات األلوف مقارنة األعداد  (    5)   المعيار ورقمه/ 

 

 أ (  قارني بوضع اإلشارة المناسبة ) < , > , = ( في

 

65111       11156  

 

98205           88041 

 

65831             65831 

 

 -ب( رتبي األعداد التالية من األصغر إلى األكبر:

1234       ,998       ,12134 

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

 -ج(  رتبي األعداد التالية من األكبر إلى األصغر :

999       ,1342       ,2000 

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

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 

 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 خليص)بنات(مكتب تعليم  

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14...المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   ........اسم الطالبة ..................

 تقريب األعداد إلى أقرب عشرة , مئة , ألف  (    6)   المعيار ورقمه/ 

 

 أ ( قربي األعداد إلى أقرب عشرة  

 

32            ..................... 

 

 48         ...................... 

 

 ب(  قربي األعداد إلى أقرب مئة

 

173       ...................................226 

 

 ج(  قربي األعداد إلى أقرب ألف

 

1311       ................................. 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 

 ية السعوديةالمملكة العرب

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14...............اليوم.................التاريخ      /    /   اسم الطالبة .............................المدرسة 

  التجميع(-العنصر المحايد-الجمع باستعمال خصائص عملية الجمع )اإلبدال (   7)    المعيار ورقمه/ 

 

 -أجد ناتج كل مما يأتي وأحدد الخاصية:

 5+3= 

3+5= 

 خاصية ...........................

 

 1(+4+2)= 

 خاصية............................

 

 23+0= 

 خاصية...........................

 

 

 أكتبي العدد المناسب في 

(0+5+)3= (+5+3) 

 

30+20=20+ 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90من متقن للمعيار 

 فأقل %80غير متقن 



 المملكة العربية السعودية

 (280وزارة التعليم )

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14الطالبة .............................المدرسة ...............اليوم.................التاريخ      /    /   اسم 

   تقدير نواتج الجمع والطرح باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة (  8)  المعيار ورقمه/ 

قدري نواتج الجمع باستعمال التقريب أو األعداد المتناغمة 

 -فيما يلي :

 

    71                                      

  +34         

______ 

 

                                                      

    80                                     53                                      

  +89                                   +45                                    

                              ______                             ______ 

 

 -: يلي فيما المتناغمة األعداد أو التقريب باستعمال الطرح نواتج قدري 

 

351                                                          170 

                                                    _                   _ 

        153                                                               66 

       ________                                                   ________ 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

 

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90متقن للمعيار من 

 فأقل %80غير متقن 



 المملكة العربية السعودية

 (280التعليم )وزارة 

لتعليم بجدة  اإلدارة العامة ل

 مكتب تعليم  خليص)بنات(

  شعبة الصفوف األولية

 ورقة قياس في مادة الرياضيات للصف الثالث االبتدائي للفترة األولى                 

 

 14...............اليوم.................التاريخ      /    /   اسم الطالبة .............................المدرسة 

 وبدونه التجميع بإعادة األكثر على أرقام ثالثة من منهما كل مكون عددين جمع  ( 9 )المعيار ورقمه/ 

 

 -أجد ناتج الجمع فيما يلي:

 

    165   

  +119 

______ 

 

 

       183                                         608                                     

    +259                                      +  24                                   

                           _______                                   _______ 

 

 

599   +59  = 

 

178   +223  = 

 

 

 0شعبة الصفوف األولية بمكتب تعليم خليص

مستوى  مستوى االتقان            
 األداء

  %100متقن للمعيار 

  %90 – 100متقن للمعيارمن 

  %80- 90من  متقن للمعيار

 فأقل %80غير متقن 


