
حدد النمط ثم اكتب العدد مكان 
النقط .

15 ،25 ، 35 ، 45...... ، 

حدد النمط ثم اكتب العدد مكان 
النقط .

15 ،25 ، 35 ، 45...... ، 

    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى

وزارة التعليم                                                    
الفصل : ....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
الجبر: النأماط العددية

حددي النمط ثم اكتب العدد مكان 
النقط .

10 ، 12 ، 14 ، 16 ،... ، 20 

الجبر: النأماط 
العددية

حددي النمط ثم اكتب 
العدد مكان النقط .

5 ، 10 ، 15 ،..... ، 25



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
مهأرة حل  مسألة

مهأرة حل  
مسألة

استعملي الخطوات الربع لحل 
المسألة التالية :
 24قرأت روان كتابا يزيد 

صفحة على صفحات كتاب 
ايمان . اذا حوى كتاب ايمان 

 صفحة فما عدد صفحات 12
كتاب روان ؟  

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

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

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

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

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



870                                 7312                      

7509

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

...

2011                             25687                    9632  

   

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

...

375                                5230                     9909

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

...

                  

870                                 7312                      

7509

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

...

2011                             25687                    9632  

   

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

...

375                                5230                     9909

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

...

                  

    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
القيمة المنزلية ضمن اللوف

القيمة 
المنزلية ضمن 

اللوف

حددي اسم منزلة الرقم الذ 
تحته خط في كل مما يأتي . ثم 

اكتبي قيمته المنزلية .



    أوراق  عمل  الرياضيات           المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                               
الفصل : ....................

القيمة                          الموضوع : /..................................  السام 
المنزلية ضمن عشرات اللوف اللوف

القيمة المنزلية 
ضمن عشرات 

اللوف

حددي اسم منزلة 
الرقم الذ تحته خط 
في كل مما يأتي . 

ثم اكتبي قيمته 
المنزلية .

62547                            12345                   

38035

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

....

70000                             70600                    

45352     

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

....

63254                            85649                   

12365

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

....



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
مقارنأة العداد

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

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

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

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

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

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

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

مقارنأة 
العداد

 1200ـ جمعت أمنة 
طابع بريدى ، وجمعت 

 طابع 1002شهد 
بريدى . أيتها لديها 

طوابع أقل ؟ وضحي 
إجابتك .



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
ترتيب العداد

ترتيب 
العداد

ـ رتبي العداد 
التية من 

الصغر الى 
.الكبر

525            255                 
552

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

36               32                   66 
.....               .........        .........

..



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

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

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

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

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

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

                  

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

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

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

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

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

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

                  

الصف :     أوراق  عمل  الرياضيات       المملكة العربية السعودية    
الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                            
الفصل : ....................

التقريب الى                        الموضوع : /..................................  السام 
أقرب عشرة وإلى أقرب مئة

التقريب الى 
أقرب عشرة 

وإلى أقرب مئة

 67تحتاج ليلى الى 
ريال لتشترى حقيبة . 

كم ريال تحتاج ليلى 
مقربا الى أقرب 

عشرة ؟  .



    أوراق  عمل  الرياضيات           المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                               
الفصل : ....................

                         الموضوع : /..................................  السام 
التقريب الى أقرب ألف

التقريب الى 
أقرب ألف

فى مزرعة والد 
 1250أحمد 

نأخلة . قربي عدد 
النخيل الى أقرب 

ألف .  

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

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

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

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

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

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

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

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



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
خصائص الجمع

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

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

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

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

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

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

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

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

خصائص 
الجمع

ـ دخل صالح مكتبة 
 دفاتر أزرق 6فاشترى 

ودفترين لونأهما أحمر 
ودفترين لونأهما أصفر 

 7وبقى على الرف 
دفاتر . فكم دفترا كان 

على رف المكتبة ؟



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
مهأرة حل  مسألة

مهأرة حل  
مسألة

ـ إذا كانأت كل ملعقة طعام 

من مسحوق الليمون تكفى 

لعمل كأس من شراب 

 3الليمون ، فهل تكفى 

 15لترات من الماء لعمل 

كأسا من شراب الليمون ؟ 

وضحي اجابتك .

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
تقدير نأواتج الجمع

تقدير نأواتج 
الجمع

ـ قدر كم 
متسابقا 

اشترك فى 
المهرجان 
الرياضى 
الصيفى .



    أوراق  عمل  الرياضيات           المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                               
الفصل : ....................

جمع                          الموضوع : /..................................  السام 
العداد المكونأة من رقمين

جمع العداد المكونأة 
من رقمين

ـ إذا كان فى الحديقة 
 طفل يلعبون الكرة و 13
 طفل يلعبون 18

بالرجوحة . فما العدد 
الكلى للطفال الذين 

يلعبون .

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

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

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

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

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

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

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

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

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



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

                            الموضوع : /..................................  السام 
مهارة حل مسألة

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

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

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

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

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

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

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

مهارة حل 
مسألة

ـ استعمل 
مروان 

مكعبات لعمل 
درج . كم 

مكعبا يحتاج 
 6لعمل 

درجات ؟  
أكملي الشكل 

وأحسبى .



    أوراق  عمل  الرياضيات                 المملكة العربية السعودية    
الصف : الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                                    الفصل : 
....................

جمع                             الموضوع : /..................................  السام 
العداد المكونأة من ثلثة ارقام

جمع العداد المكونأة 
من ثلثة ارقام

ـ ما المسافة 
الكلية بين بيت 

محمود 
والمنتزه ذهابا 

وايابا ؟ 
( استعيني 

بالخريطة ) .

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

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

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

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



الصف :     أوراق  عمل  الرياضيات       المملكة العربية السعودية    
الثالث البتدائى 

    وزارة التعليم                                            
الفصل : ....................

طرح                        الموضوع : /..................................  السام 
العداد المكونأة من رقمين


