
 

 

   

 

 ::----- عد واكتب قيمة العمالت يا صغيري      

 

 

 

ً ............. فلسات ........... فلساً ..........فلساً ........ فلساً ..........فلساً ........فلساً     = ............. فلسا

                              

 

 

ً ............. فلسات ........... فلساً ..........فلساً ........ فلساً ..........فلساً =   ............. فلسا

 

 

 

ً  درهم.............                ........... فلساً ..........فلساً ........ فلساً ..........فلساً = ............. فلسا

 

 

 

ً              ........ فلساً = ........ فلساً ..........فلساً    ً = .....   ........... فلساً ..........فلسا  = ........ فلسا   فلسا

     

 

 

 =     .... فلساً ..........فلساً  ..........فلساً .... ........... فلساً  . ..........فلساً .... ........... فلساً 

ً  .. فلساً ..........فلساً ................. فلساً.    ......... فلسا

ً   .. فلساً ..........فلساً .........  ............. فلسا

 ً  =..........فلسا

 االسم ...........................                                                                            ية المتحدةدولة االمارات العرب

 األساسي )           ( نيالصف الث                                                                                   ية والتعليموزارة الترب  

 مادة الرياضيات  أوراق عمل   المدرسة العربية الخاصة                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 اعطاه فلسا و25  مع سامي ستة عمالت من فئة          

 فلسا  كم يمتلك سامي من العمالت ؟ ............................... 10صديقه عملتان من فئة      

 

 

 

 

   

 واحًد    عمالت من فئة فلساً  3فلسا  و 5عملتان من فئة   فلسا و25  عمالت من فئة 7 راشدمع    

 ؟ ............................... المبلغمن  راشدكم يمتلك 

 

 

 

 

      

  يحتاج علي من الفلسات فلسا  كم  5عملتان من فئة   فلسا و10  عمالت من فئة  4لدى علي          

 من العمالت ؟ ............................... 100ليكون معه  فلسا

 

 

 

 

 العملة ربط الصورة بقيمة

 فلسات    5صورة النخلة = واحد فلساً      صورة السمكة = 

 فلسا25  فلسات    صورة الغزال =   10صورة السفينة =  

 فلساً   صورة دلة القهوة = درهم واحد  50=صورة األبراج 

فلساً فأخدت   10عمالت من فئة   4ادخرت خولة في صندوق االموال الخاص بها   درهمين و   

 ........................ فلسا كم بقى مع خولة  من العمالت ؟ 20والدتها منها درهماً واحداً و

فلساً   25 عمالت من فئة   4 وخولة تمتلك  فلسا  25درهم  واحد و شراء دمية بمبلغ خولة  تريد

 ........................ ؟ لشراء الدمية مع خولة   .هل سيكفي المبلغ فلسا  10عمالت من فئة 8و

فلساً  25فلساً تريد شراء قلم رصاص وممحاة ومسطره تمتلك حصة عملتان من فئة   65لدى حصة 

 الفلس الواحد ما العمالت التي ال تزال تحتاجها حصة لشراء القرطاسية ؟ ............وعملة من فئة 

فلساً   25 عمالت من فئة   4 وخولة تمتلك  فلسا  25درهم  واحد و شراء دمية بمبلغ خولة  تريد

 ........................ ؟ لشراء الدمية مع خولة   .هل سيكفي المبلغ فلسا  10عمالت من فئة 8و



 

 

 

 ::-----عد واكتب قيمة العمالت يا صغيري  

 

 

 

 ...... فلسات ....... فلساً ........ فلساً          فلسات ........... فلساً .......... فلساً .......درهم...... 

                              ........فلساً   ........ فلساً ..........فلساً               ........فلساً   =... فلساً  ........ فلساً ..........فلساً 

 = ........ فلساً ..فلساً   ............فلساً 

  

 

 

 

فلساً ........ فلساً  ........ فلساً .......  ...... فلسات                 ...... فلسات ........... فلساً .......درهم  

                                                                     ........ فلساً ..........فلساً........ فلساً                                    ......فلساً = ........ فلساً .فلساً  ....

 فلساً  ..............فلساً   =.............فلساً 

 

 حوط يا صغيري الفلسات التي تساوي درهم واحد 

 

 

 

 

 

كم    عمالت من فئة فلساً واحًد  3فلسا  و 5عملتان من فئة   فلسا و25  عمالت من فئة 7مع راشد 

 يمتلك راشد من المبلغ ؟ ...............................

 



 

 

  

 

 

 حوط  االجابة الصحيحة يا بطل :ـ  

 عدد الفلسات   – 1   

       

ً  50  فلساً 57 فلسا                   25 ً   20  فلسا  فلسا

 

 عدد الفلسات   – 2 

       

ً  80  فلساً  40فلسا                 42 ً  60   فلسا  فلسا

 

  تساوي ...............بالفلساتفلساً   25ثالث عمالت من فئة  3 -    

ً  75  فلساً  50فلسا                 12        ً  60   فلسا  فلسا

 

                      فلساً تساوي ............................ 5قطعة من فئة 20    4-

ً  100             فلساً                 50 ً                76   فلسا  فلسا 600             فلسا

فلساً فأخدت   10عمالت من فئة   3ادخرت خولة في صندوق االموال الخاص بها   درهم و   5- 

 .............. بقى مع خولة  من العمالت ؟كم عملتان من فئة فلس واحد والدتها منها درهماً واحداً و

ً  32درهم و  فلساً         28فلساً                 31 درهم و            ً  133       فلسا  فلسا

 

عمالت من فئة فلساً      3فلسا  و 5عملتان من فئة   فلسا و25  عمالت من فئة  6   راشدمع    6 -   

 ؟ ............................... المبلغمن  راشدكم يمتلك  واحًد 

ً  63درهم و  فلساً         110فلساً                 43 درهم و            ً  163       فلسا  فلسا

 االسم ...........................                                                                                  ية المتحدةدولة االمارات العرب

 األساسي )           ( نيالصف الث                                                                                   ية والتعليموزارة الترب  

 مادة الرياضياتل األول اختبار أدائي         المدرسة العربية الخاصة                     

 



 

 

 ::-----عد واكتب قيمة العمالت يا صغيري  السؤال الثاني :ـ  

 

                     

     

 فلساً . فلسا ....... فلساً ........ ........ ...... فلسات ........... فلساً .......... فلساً   

 = ..... فلساً  فلساً ........ 

                                                               

 

 

 

 فلساً ........ فلساً  .......   فلساً    .......  .......درهم...... فلسات ........... فلساً  

 فلساً .... ....

 

 حوط يا صغيري الفلسات التي تساوي درهم واحد 
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