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 التمرين األول :)2 ن(

ن( 1أـ أكون العدد الذي :)  

......................8و مئاته  3و آحاده  0رقم عشراته   

.......................4وعشراته  9 و مئاته 5رقم آحاده   

ن( 1ب ـ أقارن بوضع الرمز المناسب ) < ـ > ـ = (      )   

611...........287 +324  

829ـ  103...........710  

929 .........992  

143+324 ........584  

 التمرين الثاني : )1.5 ن(

مع استعمال كل رقم مرة واحدة جميع األعداد المكونة من ثالثة أرقام 9ـ 2ـ6أكتب باألرقام   

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

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

 

 2015  :ماي               (2AP)ابتدائي   الثانية:المستوى 
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 التمرين الثالث :) 3.5 ن(

ن( 51.بطرق مختلفة )   436أ ـ أفكك العدد   

............+.........+........ 

                                                ........+...........  436 

 

                                        ..................  +100            

ن( 1ب ـ استنتج القاعدة و أكمل الشريط العددي )   

832 

 
838     

 

ن( 1ـ أكتب األعداد التالية بالحروف ) ج  

839................................................................................  

607.................................................................................  

 

ن ( 3الوضعية اإلدماجية :)  

دينار . 136دينار و زادك أبوك  100قطع نقدية من فئة  3اإلمتحان أعطت لك أمك بمناسبة تفوقك في   

 ما هو المبلغ الذي جمعته ؟

دينار ؟ علل إجابتك . 463شراء آلة حاسبة بـ ل هل يكفيك المبلغ الذي جمعته  

 مثل ثمن اآللة الحاسبة بالقطع النقدية .
              العمليات                                                  األجوبة            
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 التمرين األول :)2 ن(

ن( 1أـ أكون العدد الذي :)  

     803       8و مئاته 3و آحاده  0رقم عشراته 

    945       4وعشراته  9 و مئاته 5رقم آحاده 

ن( 1ب ـ أقارن بوضع الرمز المناسب ) < ـ > ـ = (      )   

611   .   =287 +324  

829ـ  103.  >.      710  

929 .<   .992  

143+324  <  .584  

 التمرين الثاني : )1.5 ن(

مرة واحدةجميع األعداد المكونة من ثالثة أرقام مع استعمال كل رقم  9ـ 2ـ6أكتب باألرقام   

926                    296                  .629.  

962                     .269                 692.  

 التمرين الثالث :) 3.5 ن(

ن( 1.5بطرق مختلفة )   436أ ـ أفكك العدد   

6..+.30.+.400  

                                  ..36.+.400              .  436 

 

..336+.100            
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ن( 1ب ـ استنتج القاعدة و أكمل الشريط العددي )   

832 

 
838 844 850 856 862 

 

ن( 1ج ـ أكتب األعداد التالية بالحروف )  

و تسعة و ثالثون .. ثمانمائة.       839  

.ستمائة و سبعة ..         607  

 الوضعية اإلدماجية :)3 ن (

دينار . 136دينار و زادك أبوك  100قطع نقدية من فئة  3اإلمتحان أعطت لك أمك بمناسبة تفوقك في   

 ما هو المبلغ الذي جمعته ؟

دينار ؟ علل إجابتك . 463هل يكفيك المبلغ الذي جمعته لشراء  آلة حاسبة بـ   

 مثل ثمن اآللة الحاسبة بالقطع النقدية .

 

األجوبة               العمليات                                     

 دينار .  436المبلغ الذي جمعته هو                                                   

 ال يكفيني المبلغ الذي جمعته لشراء آلة حاسبة ألن                                                   

463> 436   

 100  التمثيل بالقطع النقدية :                         

     100 +  

   100  +  

       136    

                                                                                                          436   

 

200

 دج

200

 دج

 

$ 

دج50 دج10  دج2  دج 1   
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