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7.3.2020 

 مهمةمالحظات 

 السالم عليكم

 

ة\ ة الرياضيات املحترم\ لحضرة مركز  

 لحضرات أولياء األمور املحترمين

 الطالب األعزاء

 تحية طيبة

 الهدف أن يتعرف الطالب على مبنى املسابقة التي سيتقدم إليها.

لية:نرجو االهتمام باألمور التا  

 1. بعض األسئلة التي في املثال تشبه أسئلة املسابقة، لكن بعض أسئلة املسابقة تختلف تماًما عن أسئلة 

 املثال.

2. نرجو أن يتدرب الطالب جيًدا على جميع املواّد املطلوبة للمسابقة وليس فقط على املواّد التي في 

 املثال.

 ى املواد وأن يحل املسائل والتمارين التي في الكتابعل من املفضل أن يتدرب الطالب أكثر من مّرة. 3

 وبالذات التمارين واملسائل التي حصل فيها على دعم ومساعدة.

4. أثناء التدّرب في البيت واملدرسة ينبغي عدم استعمال الحاسبة، ألن استعمال الحاسبة في وقت 

 املسابقة ممنوع. 

نرجو لكم الصحة الجيدة والعافية، وأن نمر جميًعا هذه املرحلة وهذه األوضاع الصحية بخير وسالم 

 بإذن هللا.

 بالنجاح والتوفيق

 باحترام د. علي عثمان وأسرة مشروع األعالي في الرياضيات
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                (مثال للتدريبالثاني )مسابقة الصف 

 أكتب العدد املناسب في املكان املناسب: .1

 .  49عن العدد  28العدد ........................ يزيد بـ   .أ

 

 .  87عن العدد  24العدد ........................ ينُقص بـ   .ب

 

 من العدد .......................   17بـ    صغرأ   65 العدد ج. 

 

 .  29 بـ ..................... من العدد كبرأ 76العدد   د. 

 

 . 78من العدد  34ـ  ب صغرالعدد .................... أ هـ. 

 

 ؟  الجواب=  ..................... 43عنُه بـ  يزيدعدد عن العدد الذي  يقّل بكم أ.  .2

 

  األعداداكُتْب ب. 
ُ
عاِت الفارغِة امل ربَّ

ُ
 داخَل امل

ً
ْي ناِسَبة

َ
ّلِ ثالثِة أعداٍد ُمتجاورٍة ُيساوي  يكوَن ِلك

ُ
 .39مجموُع ك

      7 17 

 

 اكتب الكلمة املناسبة والعدد املناسب في املكان املناسب:.  ج

قصـة. لذل  فإن   17 رامي . قرأ رامي عن عدد القصـص التي قرأها  4 بــــــــــــــ    أصـغر ريم عدد القصـص التي قرأهها   

 هو ______________  ريم عدد القصص التي قرأهها 
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 متواليات:  .3

 أعداٍد للمتوالية .أ
َ
 ثالثة

ْ
 : اكتب العدد املناسب فوق الخط، أضف

65 ,  61 ,  57 ,  53   , 49  ,     ________   ,    ________   ,     _________             

 أعداٍد للمتواليةب.        
َ
 ثالثة

ْ
 اكتب العدد املناسب فوق الخط: ، أضف

1 , 3 , 4 , 5  , 7 , 7 , 10 , 9 , 13 , 11 ,   ____ , _____ , _____      

 اكتب العدد املناسب فوق الخط: أضف عددين من كل جهة،  ج.

_________  ,  _________ ,  38 , 36 ,  34   , 32  ,  30 , 35 , 40 , 45 , 50,   ________   ,    ________   ,             

اكتب األعداد املناسبة في األماكن الفارغة: . 4  

 

  

                          

تي مع  أ. .5   
ّ
تي مَع  سميركاَن عدُد حباِت اللوِز ال

ّ
 سميرةلِ  سمير. إذا أعطى سميرةيساوي عدَد حباِت اللوِز ال

صبُح مع 30
ُ
تي ت
ّ
 لوٍز، فبكْم يزيُد عدُد حباِت اللوِز ال

َ
تي تبقى مع سميرة حبة

ّ
 ؟ سميرعْن عدِد حباِت اللوِز ال

 الحل:
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

ها    45كاَن مَع سلمى   .ب ، أعطتها أمُّ
ً
، ارادت أن    30شاقال

ً
ّراًسا بـ    40تشترَي كتاًبا بـ  شاقال

ُ
 وك
ً
.  20شاقال

ً
 شاقال

ّراِس؟
ُ
 ____________________________الجواب:____________          هِل املبلُغ يكفي لشراِء الكتاِب والك

 

 الجواب: ________________________________________                كْم دفَعْت سلمى ثمَن أغراِضها؟

 

 الجواب: _________________________________________             كْم هو املبلُغ الذي َبِقَي مَع سلمى؟

 

 اكتب العدد املناسب في داخل املستطيل حتى يكون التمرين صحيًحا: .6

 −  28= 15           ا.          

29        .  ب     58+ = 

44      ج.       55 -       70+ = 

3د.                 ×         − 21 = 39 

 اكتب األعداد املناسبة في األماكن الفارغة )فوق النقاط(: .7

 .    46بـ ............    عن العدِد   يزيد و   51يزيُد بـ    ...............    عن العدِد   69العدُد  أ.    

 . 25عن العدِد 50  عن العدِد     .........     ويزيُد بـ   11العدُد ...........    يقلُّ  بـ ب.  

 بالنجاح والتفّوق 


