
 

 مؤشرات األداء:

  أن يكتب الطالب الوقت ألقرب نصف ساعة .-(1

 

 الوقت الظاهر أمامك : استخدم اا           اذكر :السؤال األول

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ــةــــدائــرة التــعــليــم و المعــــرفـ

 مــدرســة الــرؤيـــة الخــــــاصــــة 

 الثالثالفصل الدراسي 

 

 

 

 

 

 3ورقـة عمل عــدد

 األساسياني الثالصف:

 رياضياتلا  :المادة 

 الوقت بالنصف ساعةالدرس :

    8120/  04  /10  الـتـاريــخ  :

 عائشة راغب:إعدادالمعلمة

 ...............................:...........الســــم  ا          

 

 عند رسم وقت نصف ساعة بعد الساعة 

فإن عقرب الساعات يتحرك منتصف 

 المسافة إلى العدد التالي
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 ارسم العقارب في كل ساعة . اكتب الوقت :  :ثاني السؤال ال

 

 و نصف 9و نصف                                                                                   3      

 

 

 

 

 

 

 

 و نصف 12 و نصف 1
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 الكالمية : حل المسائل

(ستذهب أماني إلى مدينة المالهي مع عائلتها .و سيغادرون بعد رجوعها 1

. فكم  2:30من المدرسة بساعة . تعود أماني من المدرسة في الساعة 

 ستكون الساعة عندما يغادرون ؟

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

 

دقيقة بالتوالي . فإذا كان الصف  30(يحصل كل صف على استراحة مدتها 2

. متى يحصل الصف  10:30األول يحصل على االستراحة في الساعة 

 الخامس على االستراحة ؟

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

 

. و يحصلون على  8:00(يبدأ الطالب الدراسة للحصة األولى في الساعة 3

 االستراحة بعد ذلك بساعتين و نصف . فما وقت بدء استراحة الطالب ؟

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

 

(ستزور عائلة سعد عمها . و سيستغرق األمر منهم خمس ساعات 4

. فما الوقت الذي  9:30للوصول إلى هناك . سيغادرون في الساعة 

 سيصلون فيه إلى منزل العم ؟

............................................................................................. 
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(ما الوقت الذي تعرض فيه العروض الثالثة التالية للفيلم إذا كان يتم 5

 ؟ 1:30العرض كل ساعتين و الوقت االن 

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

 

التوالي . مدة كل صف ساعتين . يأتي موعد (لدى سعيد ثالثة صفوف على 6

 . فمتى ينتهي الصف األخير لسعيد ؟ 7:00الصف األول لسعيد في الساعة 

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

 

عند (يصل قطار مترو األنفاق بدبي إلى المحطة على رأس الساعة و 7

رة علي في طريقها للمحطة و لكنها . أس 3:30منتصفها . و الساعة االن 

ستستغرق ساعة للوصول للمحطة . ما أبكر وقت يمكن ألسرة علي فيه 

 ركوب قطار مرو األنفاق ؟

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