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 Latreche Mifa    1  mifa.com-rechewww.lat إعداد وتقديم:

 -1-تمارين درس األعداد الطبيعية واألعداد العشرية  

 :طبيعيد العدلا  زائدة فيصفار الألإزالة ا (1

  :1 التمرين

 :أو   =كمل باستعمال  أ

041.....410 25.....205 9004.....904 

037.....37 67.....670 0102.....102 

0101.....1010  1002.....0120 0300.....0030 

00504 504.... 006030 603..... 004.....04 

  :2 التمرين

 :زائدة أصفارن بدوالية التاد ة األعد عد كتابأ

08070064 000133 0082460 00081064 00030340100 

 : الطبيعية  األعدادكتابة  (2

  :1 التمرين

 :أسهل تهاراءل قتجع يقة اد التالية بطرعد كتابة األعد أ

48134 8438 470563 3105220 

7472119 46950495 12 41 56 31 25 68 9 

  :2 التمرين

 :أسهل تهاءا رل قتجع يقة ية بطراد التال عد كتابة األعد أ

6 54 789 7468 12 658 9846 510 02 9 57 4 9 610 

1237 9654 7436 9 65 148 31 0 15978346 86446681  

 ية: يعطباألرقام في األعداد الداللة  (3

  :1 التمرين

 :731 984ي العدد  ف

 ......  هو م العشراترق ......  هو فآحاد اآلالرقم 

 ...... هو  تائرقم الم . .....هو  مئات اآلالفرقم 

  :2 التمرين

 :975 418 230 6في العدد  

 ...............................قم هو ر 1 ..........................هو رقم .... 3

 هو رقم ................................ 7 ..........................هو رقم ..... 8

 هو رقم ................................ 4 ...............................هو رقم  9
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 Latreche Mifa    2  mifa.com-rechewww.lat إعداد وتقديم:

  :3 التمرين

 :باألرقام  يليما   تبأك

 ......................... بعة آالف وثمانمائة رأ ... ون .وعشرأربعة آالف وستمائة وسبعة 

 ..........................  ستمائة وأربعة عشر ..... نمائة وخمسة وستووسبعن عة مالييبس 

 ......  شرونسة وعوسبعمائة وخممليونان  . .......................  نونمائة وثما

 ..............  سبعون ألفاو ثالثمائة وخمسة ....... وأربعة وعشرونمائة وخمسون ألف 

 ....وواحد  نخمسمائة وثالثون مليون ومائتا ..................... نوسبعة وتسعأربعمائة و

  :4 التمرين

 لحروف: ية بال اداد التعاألأكتب  

53 001   75 000   020 4   

80 000   460  14 107   

 024 1  5 000 000    1 002 300  

  :5 التمرين

 الناقص:  أكمل ،ي فيما يل

 هو ......  العشراترقم  ،76د دالعفي  ...... هو اآلحادرقم  ،254دد في الع

 هو ......  تاالعشر رقم ،1 478في العدد  هو ......  المئاترقم  ،6 984في العدد 

 هو ...... اآلالفآحاد رقم  ،762 351عدد لا في .....هو . اآلحادرقم  ،58 467 201في العدد 

 هو ...... آلالف ا اتئم رقم  ،9 748 215دد في الع

  :6 التمرين

 :9 الرقميمثل ذا  ام ،ما يلي يف

 هو ......  9رقم  ،59في العدد  هو ......  9رقم  ،901في العدد 

 هو ......  9رقم  ،3 495في العدد  هو ......  9 مقر ،9 637 في العدد

 هو ......  9رقم  ،452 494في العدد  هو ......  9رقم  ،3 829 581لعدد ا في

 هو ......  9رقم  ،45 593 031 لعددفي ا .....هو . 9رقم  ،933 746 886في العدد 
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