
  

                         ةــمدرسة القرشي ربيح بالزبيري

                                                  وان ـــــــــــــــــــــــــــمقاطعة سغ

 ةـــــــمديرية التربية لوالية المدي

                         . 2019/  2018السنة الدراسية = 

                                                   بتدائي .ا 3مستوى السنة 

اني /الفوج    05القاعة   الثَّ

 حّول الوحدات التالية :

5 g  =  …….    cg     55 L = …….CL      45 cm = mm         

 
       

       

       

       

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حّول ما يلي : : ( أ)
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 العدد باألرقام

 

 روفــــــــــــــــــــدد بالحـــــــــــــالع

  

  

  

 

 1,5:  التمرين األول

 

 

 ن 5,2ثاني : التمرين ال

 : ما يلياْحُسْب عمودًيا : ( أ)

120 – 240           ،299  +788             ،123 × 2    

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

.................
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  ؟ ة  يَّ امِ قَ تِاس   ُكلَّها فِيط انق 4ارسم  :)ب( 

= 
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.................... 
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.....................

..................... 
= = 

ْيناالتّ  ن  يْ د  د  الع  فكك : ( ب)  :ل ي 

 895  =  ( ……  × …..)  + ( ……  × …..)  + …….    

190  =  ( ……  × …..)  + ( ……  × …..)   

 ن 51, ثالثالتمرين ال

45 m = ……..cm 18 DL = ……..ML 10 g 6 dg = …………………..cg 

 غرام دسيغرام سنتيغرام دسيلتر مليلتر مترسنتي متر

 

فيفري جانفي

D 

 جوان ماي أفريل مارس

180MM 

130MM 

80MM 

30MM 

0MM 

 

 الشهر جوان يما أفريل مارس فيفري جانفي

 كمية األمطار

 ن 1,5:  ّرابعالتمرين ال
أل  الجدول َطاِر الُمَتَساقَِطِة فِي  ام  بَكِميََّة األم 

َب المخطط المقابل  . َمِدينة َما بالميليمتر َحس 

 ن 3 الوضعية االدماجية :

َجتُ وَ  ى أب  رَ تَ اش   رِ ط  الفِ  يدعِ  ةِ بَ اسَ نَ مُ بِ  الَِدِهَما َما َيلِي هُ َزو                 : أِلَو 

ُ وَ  DA 800 :بِـــ ًبالَُهم  لُعَ  ىَترَ األَُب اش    نُ مَ ثَ  ص  صَ قِ  3 م  هُ لَ  ت  رَ تَ اش   م  األ 

َواِحدِة  قِ ال   ِة ال   . DA 50صَّ

ُسب   - ُم    ديَناًرا َكم   اح  َبائِع ؟ َدَفَعت  األ   لِل 

ُم  َمًعا ؟َما َصرَ  عومُ ج  مَ  ُهوَ  َما - َُب َو األ   َفـــُه األ 

                                                        

 

َعمَ  َج   تيَّاـــــلِ ـال   ِوَبةـــــــــاأل 
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  : توقيع الولي          ...............................:  المالحظة                  اسم ولقب التلميذ = .................................../   العالمة =  
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