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فلس  1العد بمقدار   

          
          

 
 
 ___________________ فلسا

فلس  5العد بمقدار   

          
          

 
 
 ___________________ فلسا

فلس  10العد بمقدار   

          
          

 
 
 ___________________ فلسا

فلس  25العد بمقدار   

          
          

 
 
فلس___________________ درهم و ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا  

فلس  100العد بمقدار   

          
          

 
 
درهم  ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا  
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 أوجد مجموع 

          
          

 
 
 ___________________ فلسا

 أوجد مجموع 

          
          

 
 
فلس___________________ درهم و ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا  

 أكمل الفراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

=  
 
 ___________________ فلسا

5  

 

=  
 
 ___________________ فلسا

10  

 

=  
 
 ___________________ فلسا

20  

 

=  
 
درهم ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا  
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1  

 

=  ___________________ 
 
 فلسا

2 

 

=  
 
 ___________________ فلسا

3 

 

=  
 
 ___________________ فلسا

4 

 

=  
 
درهم ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا  

5 

 

= 
 
 
درهم  ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا

فلس___________________ و  

6 

 

= 
 
 
درهم  ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا

فلس___________________ و  

7 

 

= 
 
 
درهم  ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا

فلس___________________ و  

8 

 

= 
 
 
درهم  ___________________ وتساوي أ ___________________ فلسا

فلس___________________ و  
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1  

 

 __________ فلس______  =

10 

 

= 

 
 
  ___________________ فلسا

وتساوي أ
درهم  ___________________   

2 

 

 __________ فلس______  =

 

  نتكو   فلس__ ______ ____ قطع معدنية من فئة  4كل 
AED 1.00   فلس 100أو 

  فلس__ ______ ____ معدنية من فئة  ةقطع 20كل 
 فلس 100أو   AED 1.00ن تكو  

  فلس__ ______ ____ قطع معدنية من فئة  10كل 
 فلس 100أو   AED 1.00تكون 

  فلس__ ______ ____ معدنية من فئة  ةقطع 100كل 
 فلس 100أو   AED 1.00ن تكو  

  

3 

 

 __________ فلس______  =

4 

 

 __________ فلس______  =

5 

 

 __________ فلس______  =

6 

 

 __________ فلس______  =

7 

 

 __________ فلس______  =

8 

 

 __________ فلس______  =

9 

 

 __________ فلس______  =
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 حل المسائل: 

من كل منهما. فكم كان  2فلسات، وقد فقدت  5عمالت معدنية من فئة  5فلسات و  10عمالت معدنية من فئة  5لدى يارا  . 1
ي معها كم لديها و 

 ؟فقدت وكم بق 
 

  ______ _____ كان معها__ 
 
  ______ _____ __ فقدت، فلسا

 
ي معها ، فلسا

  ______ _____ __ بق 
 
 . فلسا

 
اء ورق  تريد  . 2 سم عليه  فلس 90بتكلفة يارا شر فلس، وثالث عمالت معدنية  25فإذا كان لديها عملتان معدنيات من فئة ، ورود لت 

جد لديها نقود كافية فلس. فهل يو  1من فئة معدنية عمالت  5فلسات، و 5عمالت معدنية من فئة  3فلسات، و 10من فئة 
اء الورق، اء الورق لشر  ؟وكم يتبق  لديها بعد شر

 
  ______ _____ معها__  يوجد 

 
.  ______ _____ __ ، يتبق  معها فلسا

 
 فلسا

 
اء دمية تريد  . 3 فكم يلزمها من عمالت معدنية ، اتفلس 10من فئة  معدنية عمالت 5فإذا كان لديها ، درهم واحد بتكلفة  يارا شر

اء  25من فئة   ؟الدميةفلس لشر
 

 فلس.  25قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 
 

اء   تريد  . 4 فكم يلزمها من عمالت معدنية ، اتفلس 5من فئة  معدنية عمالت 10فإذا كان لديها ، فلس 100بتكلفة  كتابيارا شر
اء  25من فئة   ؟الكتابفلس لشر

 
 فلس.  25قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 

 
اء  تريد  . 5 فكم يلزمها من عمالت معدنية من فئة فلس،  1من فئة  معدنيةة عمل 25فإذا كان لديها ، فلس 50بتكلفة  قلميارا شر

اء  25  ؟القلمفلس لشر
 

 فلس.  25قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 
 

اء  تريد  . 6 فكم يلزمها من عمالت معدنية من فئة ، اتفلس 5من فئة  معدنية عمالت 5فإذا كان لديها ، فلس 50بتكلفة  قلميارا شر
اء  25  ؟القلمفلس لشر
 

 فلس.  25قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 
 

اء  تريد  . 7 فكم يلزمها من عمالت معدنية من فئة ، اتفلس 5من فئة  معدنية عمالت 4فإذا كان لديها ، فلس 40بتكلفة  قلميارا شر
اء  اتفلس 10  ؟القلملشر
 

 . اتفلس 10قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 
 

اء  تريد  . 8 فكم يلزمها من عمالت معدنية من ، اتفلس 5من فئة  معدنية عمالت 4فإذا كان لديها ، فلس 60بتكلفة  لعبةيارا شر
اء اللعبة؟ اتفلس 10فئة   لشر

 
 . اتفلس 10قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 

 
اء  تريد  . 9 فكم يلزمها من عمالت معدنية من فئة ، فلس 1من فئة  معدنية عمالت 5فإذا كان لديها ، فلس 75بتكلفة  قصةيارا شر

اء  اتفلس 10  ؟القصةلشر
 

 . اتفلس 10قطعة معدنية من فئة  ______ _____ __ يلزمها 
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عملة آدم  وأعطتفلس،  25عمالت معدنية من فئة  3فلس، وقد أعطت تميم  25لدى يارا بعض العمالت المعدنية من فئة  . 10
 ______ ___  كان معها  فلس. فكم كان معها قبل أن تعطي تميم وآدم؟ 100فلس، وتبق  لديها  25فئة من  واحدة معدنية
 . فلس
 

آدم  وأعطاها فلس،  10عمالت معدنية من فئة  4تميم  ، وقد أعطاها اتفلس 10لدى يارا بعض العمالت المعدنية من فئة  . 11
 كان معها  ؟فلس. فكم كان معها  80فأصبح مجموع ما معها من نقود ، اتفلس 10فئة من  واحدة معدنيةعملة 

 . فلس ______ ___ __ 
 

عملة آدم  ومنحتفلس،  5عمالت معدنية من فئة  5تميم ، وقد منحت اتفلس 5لدى يارا بعض العمالت المعدنية من فئة  . 12
 فلس ______ _____ __ ؟فما المبلغ الذي أعطته يارا لتميم وآدم، اتفلس 5فئة من  واحدة معدنية

 
 . ا

 
فلس.  25ملة معدنية واحدة من فئة فلس، وع 10نية من فئة عمالت معد 3فلس، و 1عمالت معدنية من فئة  5يارا  وجدت . 13

ت تميم وجدت   فلسات؟فهل هذا صحيح أم خطأ وإذا كان خطأ إذكري كم معها من الفلس.  100فأختر
 

 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

يحتاجها تميم فلسات  5كم عدد العمالت من فئة فلس،   5عمالت معدنية من فئة  5فلس، ولدى تميم  75يارا مبلغ  لدى . 14
 . اتفلس 5معدنية من فئة  قطع ______ _____ __  حتاجي نفس المبلغ الذي تملكة يارا؟ليصبح لديه 

 
ليصبح  آدميحتاجها  فلس 5كم عدد العمالت من فئة فلس،   10عمالت معدنية من فئة  6 آدم، ولدى فلس 80يارا مبلغ  لدى . 15

 . اتفلس 5معدنية من فئة  قطع ______ _____ __  حتاجي نفس المبلغ الذي تملكة يارا؟لديه 
 

 آدميحتاجها  لسف 10كم عدد العمالت من فئة فلس،   10عمالت معدنية من فئة  3 آدم، ولدى فلس 100يارا مبلغ  لدى . 16
 . اتفلس 10معدنية من فئة  قطع ______ _____ __  حتاجي نفس المبلغ الذي تملكة يارا؟ليصبح لديه 

 
 تميميحتاجها  لسف 25كم عدد العمالت من فئة فلس،   5عمالت معدنية من فئة  10 تميم، ولدى درهم 1يارا مبلغ  لدى . 17

 فلس.  25معدنية من فئة  ةقطع ______ _____ __  حتاجي نفس المبلغ الذي تملكة يارا؟ليصبح لديه 
 

اء  25كم عدد العمالت المعدنية من فئة  . 18 .  25 ______ _____ __  فلس؟ 75ثمنه  دفت   فلس تحتاجها يارا لشر
 
 فلسا

 
اء  25كم عدد العمالت المعدنية من فئة  . 19 .  25 ______ _____ __  فلس؟ 100ثمنه  كتاب  فلس تحتاجها يارا لشر

 
 فلسا

 
اء  25كم عدد العمالت المعدنية من فئة  . 20 .  25 ______ _____ __  فلس؟ 50ثمنه  قلم فلس تحتاجها يارا لشر

 
 فلسا

 
اء  5كم عدد العمالت المعدنية من فئة  . 21  . فلس 5 ______ _____ __  فلس؟ 25ثمنه  قلمفلس تحتاجها يارا لشر

 
اء  10كم عدد العمالت المعدنية من فئة  . 22  . فلس 10 ______ _____ __  فلس؟ 30ثمنه  قلم فلس تحتاجها يارا لشر

 
ي عمالت معدنية من 60لدى يارا  . 23

اء أقالم 10فئة  فلس مقسمة ف  ي  20، وتكلفة كل قلم فلسات، وتريد شر
فلس، فكم األقالم الت 

اءها؟تست  . ______ _____ __  طيع شر
ي عمالت معدنية من فئة  100لدى يارا  . 24

اء فلس 25فلس مقسمة ف   األساور فلس، فكم  25 إساورة، وتكلفة كل أساور ، وتريد شر
ي تست

اءها الت   . ______ _____ __ ؟ طيع شر
 

ي عمالت معدنية من فئة  25لدى يارا  . 25
اء أقالم اتفلس 5فلس مقسمة ف  ات، وتريد شر ة، وتكلفة كل شتر فلس، فكم  5 شتر

ات ي تست الشتر
اءها؟الت   . ______ _____ __  طيع شر
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 آدميحتاجها  لسف 10كم عدد العمالت من فئة فلس،   10عمالت معدنية من فئة  3 آدم، ولدى فلس 100يارا مبلغ  لدى . 26
 . اتفلس 10معدنية من فئة  قطع ______ _____ __  حتاجي نفس المبلغ الذي تملكة يارا؟ليصبح لديه 

 
 50فلس تحت األريكة، وأعطتها والدتها  5عمالت من فئة  3فلس و 10فلس، وعملتان من فئة  25وجدت يارا عملة من فئة  . 27

اء دفت  ثمنة  ي لشر
 فلس؟  15فلس وقلم ثمنه  75فلس أخرين. فهل لديها من المال ما يكق 

 
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

 
فلس أخرين.  25عمالت من فئة  4 وأعطاها والدها فلس   25فئة فلس، وثالث عمالت من  100يارا عملتان من فئة  لدى . 28

اء  ي لشر
 ؟ فلس 250 ثمنها  وجبة طعامفهل لديها من المال ما يكق 

 
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

اء   4فلسات و 5عمالت من فئة  3فلسات، و 10عملة من فئة يارا  لدى . 29 ي من المال لشر
عمالت من فئة فلس هل لديها ما يكق 

اء ا 30كعكة بقيمة  ي لشر
  لكعكة؟فلس؟ وكم تحتاج من المال االضاف 

 
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

اء دفت  رسم من المكتبة، عمالت ليارا  لدى . 30 ، ولديها  85وتبلغ قيمته شر
 
فلس،  5فلس، وعملة من فئة  25عملة من فئة  2فلسا

 ال تزال تحتاجهما؟ ما العملتان اللتان
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

اء سيارة تكلفتها  5فئة  منعملة  2وفلسات  10عملة من فئة  1 تميم لدى . 31 ي لشر
 فلس؟ 50فلسات. كم يحتاج من مال إضاف 

 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 
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فئة  عمالت من 3لدى تميم فلس، و  25 فلسات، و عملة من فئة  25فئة  منعملة  2وفلسات  10عملة من فئة  1يارا  لدى . 32

 فلس؟ 90يحتاجان من الفلسات ليكون لديهم كم فلسات.   5

 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________ 

ي فلس،  75مجموع ما تملك يارا  . 33
 فلسات، فإذا كانت بقية ما لديها  10فلس و عملة من فئة  25عملة من فئة  2 مقسمة كاالت 

 فلسات؟ 5من فئة من عمالت كم لديها فلسات، ف 5من عمالت هي من فئة 

 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

اء القلم؟ فلس.  60تكلفتة  لمق . 34 ي يمكن إستخدامها لشر
 ما هي العمالت الثالث الت 

 _________________________________________________ __________________________ 

اء القلم؟ فلس.  25تكلفتة  قلم . 35 ي يمكن إستخدامها لشر
 ما هي العمالت الثالث الت 

 _________________________________________________ __________________________ 

ع بمبلغ يارا  تريد  . 36 ي ستكو  ،  فلس اىل صندوق الزكاة 100التتر
 ____________________ ن المبلغ؟كم عدد األرباع الت 

 
ع بمبلغ يارا  تريد  . 37 ي ستكو  ،  فلس اىل صندوق الزكاة 75التتر

 ____________________ ؟ن المبلغكم عدد األرباع الت 
 

ع بمبلغ يارا  تريد  . 38 ي ستكو  ،  فلس اىل صندوق الزكاة 50التتر
 ____________________ ؟ن المبلغكم عدد األرباع الت 

 
ع بمبلغ يارا  تريد  . 39 ي ستكو  ،  فلس اىل صندوق الزكاة 25التتر

 ____________________ ؟ن المبلغكم عدد األرباع الت 
 

ما فلس.  1عمالت من فئة  3فلس، و 50فلسات، وعملة من فئة  10عملة من فئة  2فلس، و 25عملة من فئة  1يارا لدى  . 40
ي ليك مقدار ما تحتاجة

 ؟فلس   100ون لديها من مال إضاف 
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 
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ي ليك ما مقدار ما تحتاجة. فلسات، 10عملة من فئة  1وفلس،  25عمالت من فئة  3يارا لدى  . 41
 ون لديها من مال إضاف 

 
درهما

 
 
 ؟واحدا

 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ______________________ 

ي  ما مقدار ما تحتاجة. فلس، 25فلسات، وعملة من فئة  10عملة من فئة  3وفلس،  5عملة من فئة  2يارا لدى  . 42
من مال إضاف 

 ؟فلس 100ون لديها ليك
 _________________________________________________ __________________________

 ___________________________________________________________________________ 

ي ليك ما مقدار ما تحتاجة. فلسات، 10عملة من فئة  1وفلس،  25عمالت من فئة  3يارا لدى  . 43
 ون لديها من مال إضاف 

 
درهما

 
 
 ؟واحدا

 ________________________________________________ ___________________________

 ___________________________________________________________________________

 ____________________________________________________ _______________________ 

 عىل اإلجابة الصحية:  ضعي إشارة 

يحتاجها تميم  فلس 10كم عدد العمالت من فئة فلس،   25عمالت معدنية من فئة  4 آدم، ولدى فلس 100مبلغ  تميم لدى . 1

 لكة يارا؟نفس المبلغ الذي يمليصبح لديه 

 6  فلس  10عمالت معدنية من فئة   4  فلس  10عمالت معدنية من فئة 

 0 فلس  10معدنية من فئة  عملة   3  فلس  10عمالت معدنية من فئة 

 أدميحتاجها  اتفلس 5كم عدد العمالت من فئة فلس،   25عمالت معدنية من فئة  4 آدم، ولدى فلس 150مبلغ  يارا  لدى . 2

 لكة يارا؟نفس المبلغ الذي يمليصبح لديه 

 10  فلس 5عمالت معدنية من فئة    5  فلس  5عمالت معدنية من فئة 

 9 فلس  5معدنية من فئة  عمالت   4  فلس  5عمالت معدنية من فئة 

ي مالبس لدميتها بقي . 3 فلس وعملتان من  10فلس. ولديها خمس عمالت من فئة فلس، وعملة من فئة  25مة تريد يارا أن تشت 

  5فئة 
 
اء مالبس للدمية فلسات، فهل تمتلك يارا ماال كافيا  ؟لشر

4 .  نعم    ال 
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، وواحد عملة من فئة  25عملة من فئة  2لدى يارا  . 5
 
اء  5ملة من فئة سات، وواحد عفل 10فلسا ي لشر

فلس، هل لديها المال الكاف 

 فلس.  65لعبة ثمنها 

 نعم    ال 

اء يارا  تريد  . 6 عمالت  5فلسات، و  10عملة من فئة  2فلس، و 25فلس، ولديها عملة من فئة  20خاتم  خواتم، وتكلفة كل 3شر

اء الخواتم.  5ن فئة م  فلسات، فهل لديها ما يكق  من المال لشر

 نعم    ال 

اء  65تحتاج يارا إىل   . 7 ي عليها استخدامها؟الفوشار علبة من فلس لشر
ي ينبع 

 ، فما العمالت الت 

  25 ،فلس 10فلس،  10 فلس، 25 فلس    25 ،فلسفلس،  10 فلس، 25 فلس 

  25 ،فلس 5فلس،  10 فلس، 25 فلس   10 ،فلس 5فلس،  10 فلس، 10 فلس 

اء  86تحتاج يارا إىل  . 8 ي عليها استخدامها؟وجبة طعامفلس لشر
ي ينبع 

 ، فما العمالت الت 

  25 ،فلس 1، فلس 5فلس،  25 فلس، 25 فلس   25 ،فلس 1فلس،  10 فلس، 25 فلس 

  25 ،فلس 1، فلس 10فلس،  25 فلس، 25 فلس  10 ،فلس 1فلس،  5 فلس، 10 فلس 

اء مجموعة ملصقات  5عملة من فئة  2فلسات، و 10من فئة عمالت  3لدى يارا  . 9 ي نت المال لشر
فلسات. هل لديها ما يكق 

ي تكلف 
 فلس؟ 50الت 

 نعم    ال 

ي لدى تمي 90فلس. ولدى تميم  20وكان لديها  فلسات 5عملة من فئة  1رب  ع درهم و 2يارا  وجدت . 10
 م؟فلس. كم من مال إضاف 

 5 فلسات   10 فلسات    15 فلس   20 فلس 

ي لدى  85 آدمفلس. ولدى  20وكان لديها  فلسات 5عملة من فئة  1رب  ع درهم و 3 تميم مع . 11
 ؟آدمفلس. كم من مال إضاف 

 5 فلسات   10 فلسات    15 فلس   20 فلس 

 

 


