
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/4     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

نموذج االختبار الوزاري التجريبي 
و نموذج االختبار الوزاري النهائي 

لمادة الرياضيات
الفصل الدراسي الثالث 

2019-2020العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

أقل النقاط توجد 
فوق هذا العدد



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

النهر يقطع 
مسافات طويلة



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

الملعقة
سعة الملعقة

صغيرة



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

15 kg x 1000 = 15000 g



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

9 m

32 – 18 = 14

14 ÷ 2 = 7



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

A = S X S

A = 3 X 3

A = 9 m
2



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

A= 2 X 15 = 30 m
2

P= 2 + 15 + 2 + 15= 34 m



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

نصف دورة= زاوية مستقيمة = 180



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

زاوية حادة = 70



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

المستقيمان المتعامدان يتقاطعان ويشكالن زاوية قائمة

متعامد على



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

V = l x w x h = 4 x 6 x 10 = 240 cm
3



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

ل أعلى نقطة ارتفاعاً تقاب
40درجة الحرارة 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

أكثر النقاط توجد 
فوق هذا العدد



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

الطائرة تقطع 
مسافة طويلة على 

ممر االقالع



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

ةكبيرسعته االبريق 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

13 kg x 1000 = 13000 g



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

9 m

28 – 18 = 10

10 ÷ 2 = 5



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

A = S X S

A = 4 X 4

A = 16 m
2



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

A= 8 X 5 = 40 m
2

P= 8 + 5 + 8 + 5= 26 m



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

360 دورة كاملة =



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

المستقيمان المتوازيان ال يتقاطعان أبداً 

يوازي



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

V = l x w x h = 3 x 7 x 10 = 210 cm
3



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 



أسئلة االختبارات الوزارية لمادة الرياضيات 
2019-2020الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

:معلمات الرياضياتإعداد 
صباح النعيمي
منى البلوشي

حصة علي صقر

تمنياتنا
لجميع طالب
الصف الرابع

بالتوفيق 
و النجاح


