
 

 

 

 

 
 

   300   ىي و أعطته أّىه ىبنغا ىاميا أقه ىّيا يينك  ب    500يينك سنيً   * 
 .أحسب اميبنغ امذي أعطته األّو  مسنيً : ىي 

 ......................................................................
: أىثه اميبنغ امذي صار يينكه سنيً   بأقه عدد ىن امقطع امنقدية - 
 
 
 

   ىي   وبسكىيتا  يقه 300تىّجه سنيً إمً اميتجر فشري عنبة عصير  ب    * 
     ىي فيا ٍى ثين امبسكىيت  ؟ 200ثينه عن ثين امعصير  بـ     

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

: أىّثه ثين امبسكىيت بقطعتين نقدّيتين  * 
 
 
 

 :أحسب ثين ىشتريات سنيً * 
...................................................................................................... 

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

 تدريب علب حب المساحب امسنب الساننبب
 الثالثب الساثبب

 



 

 

: أىّثه ثين اميشتريات بأقّه عدد ىن امقطع امّنقدّية  * 
 
 
 

: أحسب اميبنغ اميتبّقي مسنيً *
 ..............................................................................

ًّ تيثيه اميبنغ بامقطع امنقدية اميناسبة * : أت

   
 

 وفي طريق امعىدة إمً امينزل قابه  سنيً وامدٌ  فسّنيه  امقطع امنقدية امتامية * 

  
 

: أحسب اميبنغ امذي صار يينكه سنيً *
.......................................................................... 

  ىي  200  ىي  و قنيا  بـ 500قصد  سنيً  اميكتبة وشري قّصة   ب *

أحسب ثين ىشتريات سنيً  
...............................................................................................: 

: أطرح سؤاٌ ىناسبا و أجيب عنه .  ىي 250أراد سنيً شراء كراس بـ *
: ......................................................... امسؤال 
: ........................................................ امجىاب 

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

 



 

 

 
 

 

 

   300   ىي و أعطته أّىه ىبنغا ىاميا أقه ىّيا يينك  ب    500يينك سنيً   *
 .أحسب اميبنغ امذي أعطته األّو  مسنيً : ىي 
 ىي 200=  ىي 300  -  500
: أىثه اميبنغ امذي صار يينكه سنيً   بأقه عدد ىن امقطع امنقدية * 

     
 

   ىي   وبسكىيتا  يقه 300تىّجه سنيً إمً اميتجر فشري عنبة عصير  ب    * 
     ىي فيا ٍى ثين امبسكىيت  ؟ 200ثينه عن ثين امعصير ب     

  ىي100 = 200 -  300
: أىّثه ثين امبسكىيت بقطعتين  نقدّيتين * 

 
 
 

 :أحسب ثين ىشتريات سنيً * 
  ىي400 = 100 + 300
: أىّثه ثين اميشتريات بأقّه عدد ىن امقطع امّنقدّية  * 

 
 
 

 إثالب تدريب علب حب المساحب امسنبب
 الساننب الثالثب الساثبب

 

 

 



 

 

: أحسب اميبنغ اميتبّقي مسنيً *
 ىي  300 = 400 – 700

ًّ تيثيه اميبنغ بامقطع امنقدية اميناسبة  : أت

   
 

 وفي طريق امعىدة إمً امينزل قابه  سنيً وامدٌ  فسّنيه  امقطع امنقدية امتامية * 

  
 

: أحسب اميبنغ امذي صار يينكه سنيً *
  ىي900 = 300+  ىي 600

  ىي  200  ىي  و قنيا  بـ 500قصد  سنيً  اميكتبة وشري قّصة   ب *

أحسب ثين ىشتريات سنيً   *
  ىي700=  ىي 200+  ىي 500

: أطرح سؤاٌ ىناسبا و أجيب عنه .  ىي 250أراد سنيً شراء كراس بـ *
 ٍه يستطيع سنيً شراء امكّراس  ؟ ومياذا  ؟: امسؤال 
 اميبنغ اميتبقي مسنيً : امجىاب 

 ىي  200=  ىي 700 – ىي 900
 ىي 250  <   ىي  200إذا ٌ يستطيع سنيً شراء امكّراس ألّن 

 

 


