
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

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

                  https://almanahj.com/bh/4math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاضل عباس اضغط هنا                                           
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https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=فاضل عباس


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 السياضيات للصف السابع االبتدائييف مادة  رهينالتقويه لل مساجعة
  و2013/2014الفصل الدزاسي الجاىي مً العاو الدزاسي  ىهاية

مالحظات هامة
 

 .ُيقسأ السؤال على الطالب مستني فقط 

  ثاىية. 15فقط خالل  اإلجابة اليهائيةيكتب الطالب 
  خاطئة.ُيعطى الطالب دزجة واحدة يف حال اإلجابة الصحيحة و صفس إذا كاىت 

 صحيحة. اإلجابةحتى إذا كاىت  كتابة خسبشاتعطى الطالب دزجة عيد ال ُي 
 

 اإلجابة السؤال سقهال

 1006 حّوط العدد األصغس مً بني األعداد اليت أمامك 1
 26 100إىل  74اكتب مكنلة العدد  2
 80 57+  23أوجد ىاتج:  3
 55 77مً  22اطسح  4
فلععععأ                     800فلععععأ و أعطععععا  أبععععو    300مععععع أيععععد دييععععازيً و   5

 فلأ 100دىاىري و  3 فكه أصبح معه؟

 وزقة 700 وزقة  فكه وزقة يف سبعة دفاتس؟ 100يف الدفرت الواحد  6
 152 76أوجد ضعف العدد  7
 30   6 3حّوط مضاعفات العدد  8
 11 6على  66أوجد ىاتج قسنة  9
 سه 200 ؟مرت 2نرًتا يف سيتكه  10
 

 إعداد :: أ.فاضل عباس

 Kingdom of Bahrain                                                                                                  مملكة البحسيً
 Ministry of Education                                                                                    وشازة الرتبية والتعليه

 Al-Razi Primary Boys School                                                     االبتدائية للبيني الساشيمدزسة 
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 السياضيات للصف السابع االبتدائييف مادة  رهينالتقويه لل مساجعة
  و2013/2014الفصل الدزاسي الجاىي مً العاو الدزاسي  ىهاية

مالحظات هامة
 

 .ُيقسأ السؤال على الطالب مستني فقط 

  ثاىية. 15فقط خالل  اإلجابة اليهائيةيلتب الطالب 
  خاطئة.ُيعطى الطالب دزجة واحدة يف حال اإلجابة الصحيحة و صفس إذا كاىت 

 صحيحة. اإلجابةحتى إذا كاىت  كتابة خسبشاتعطى الطالب دزجة عيد ال ُي 
 

 اإلجابة السؤال سقهال

 3465 .حّوط العدد األصغس مً بني األعداد اليت أمامم 1
 62 .100إىل  38اكتب ملنلة العدد  2
 154 .55+  99أوجد ىاتج:  3
 61 ؟23و  84ما الفسق بني  4
                             فلععععععععع    600 أخعععععععععو فلععععععععع  و أعطعععععععععا   900 جاسعععععععععهمعععععععععع  5

 فل  500و  ديياز فله أصبح معه؟

 شاوية 15 كه شاوية يف مخسة مجلجات؟ 6
 96 48أوجد ضعف العدد  7
 40   12 4حّوط مضاعفات العدد  8
 7 ؟35يف العدد  5كه  9
 جه 3000 كيلوجساو؟ 3كه جساو يف  10
 

 عباس إعداد :: أ.فاضل

 Kingdom of Bahrain                                                                                                  ممللة البحسيً
 Ministry of Education                                                                                    وشازة الرتبية والتعليه

 Al-Razi Primary Boys School                                                     االبتدائية للبيني الساشيمدزسة 
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 السياضيات للصف السابع االبتدائييف مادة  رهينالتقويه لل مساجعة
  و2013/2014الفصل الدزاسي الجاىي مً العاو الدزاسي  ىهاية

مالحظات هامة
 

 .ُيقسأ السؤال على الطالب مستني فقط 

  ثاىية. 15فقط خالل  اإلجابة اليهائيةيكتب الطالب 
  خاطئة.ُيعطى الطالب دزجة واحدة يف حال اإلجابة الصحيحة و صفس إذا كاىت 

 صحيحة. اإلجابةحتى إذا كاىت  كتابة خسبشاتعطى الطالب دزجة عيد ال ُي 
 

 اإلجابة السؤال سقهال

 9300 .مً بني األعداد اليت أمامك األكربحّوط العدد  1
 850 .1000إىل  150اكتب مكنلة العدد  2
 900 .650+  250أوجد ىاتج:  3
 130 ؟230عً  100بكه ييقص العدد  4
فلععع إ                      200دىعععاىفإ فعععرتذا العععين ر لععع  دييعععاز و       3معععع لعععؤ    5

 فل  800و  ديياز فكه أص ح معه؟

 3400 .100يف  34حّوط ىاتج  6
 90 .180العدد  ىصفأوجد  7
 100إ  20 .10حّوط مضاعفات العدد  8
 10÷80 .8اكتب عنلية قسنة ىاجتها  9
 70 .5×  7×  2أوجد ىاتج:  10
 

 إعداد :: أ.فاضل ع اس

 Kingdom of Bahrain                                                                                                  مملكة ال حسيً
 Ministry of Education                                                                                    وشازة اليبية والتعليه

 Al-Razi Primary Boys School                                                     االبتدائية لل يني الساش مدزسة 
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 السياضيات للصف السابع االبتدائييف مادة  رٍينالتقويه لل مساجعة
  و2013/2014الفصل الدزاضي الجاىي مً العاو الدزاضي  ىَاية

مالحظات ٍامة
 

 .ُيقسأ الطؤال على الطالب مستني فقط 

  ثاىية. 15فقط خالل  اإلجابة اليَائيةيكتب الطالب 
  خاطئة.ُيعطى الطالب دزجة واحدة يف حال اإلجابة الصحيحة و صفس إذا كاىت 

 صحيحة. اإلجابةحتى إذا كاىت  كتابة خسبشاتعطى الطالب دزجة عيد ال ُي 
 

 اإلجابة الطؤال سقهال

 7341 .مً بني األعداد اليت أمامك األكربحّوط العدد  1
 550 .1000إىل  450اكتب مكنلة العدد  2
 1300 .350+  950أوجد ىاتج:  3
 107 ؟93عً  200العدد  يصيدبكه  4
إ                    ىصعععفو  يًدىعععاىفإ فعععرتذا العععين ر لععع  دييعععاز  4 ضعععلناٌمعععع  5

 ىصفو  ديياز فكه أص ح معُ؟
 1060 ما حاصل ضسب مئة و ضتة يف عشسة. 6
 70 .140العدد  ىصفأوجد  7
 25إ  20إ  15إ  10إ  5 5اكتب املضاعفات اخلنطة األوىل للعدد  8

 6 ؟24يف العدد  4كه  9
 90 .2×  9×  5أوجد ىاتج:  10
 

 إعداد :: أ.فاضل ع اس

 Kingdom of Bahrain                                                                                                  مملكة ال حسيً
 Ministry of Education                                                                                    وشازة اليبية والتعليه

 Al-Razi Primary Boys School                                                     االبتدائية لل يني الساشيمدزضة 
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