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     * لتحميل جميع ملفات المدرس خليل ابراهيم وسمير عبد علي اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4math
https://almanahj.com/bh/4math
https://almanahj.com/bh/4math1
https://almanahj.com/bh/4math1
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=خليل ابراهيم وسمير عبد علي
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


١ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  البحرين مملكة        
  وزارة التربية والتعليم    
  إدارة التعليم االبتدائي    

  االبتدائية للبنين الرازيمدرسة 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  
 .هيم خليل إبرا األستاذإعداد 

 
  مراجعة المعلم األول االستاذ سمير عبد علي

  
  

  

  
  

  ال تنسى إحضار المسطرة يوم االمتحان
  
  
  

  اسم الطالب : ________________________
  /  ٤الصف : 
  الرقم : 

  التاريخ :      /     / 



٢ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  : أسئلة االختيار من متعدد : السؤال األول 
  

  هي:   نمائتامئتان وواحد وعشرون مليونا وثالثة آالف والصورة القياسية للعدد  )١(

  ٢٠٠ ٠٠٣ ٢٢١  (ب)                                ٢٢١ ٣٠٠ ٢٠٠  (أ)
  ٢٢١ ٠٣٠ ٢٢١  (د)                                  ٢٢١ ٠٠٣ ٢٠٠  (ج)

_________________________________________________________  
  
  يساوي :  ١٣×  ٢٨تقدير ناتج ضرب  )٢(

  ٣٠  (ب)  ٢٠٠  (أ)
  ٣٠٠  (د)  ٢٠٠٠  (ج)

_________________________________________________________  
  
  ):٤٠٢٠٣٨٠٥الصيغة التحليلية للعدد(  )٣(

  ٤٠٠٠٠٠٠٠٠+٢٠٠٠٠٠+٣٠٠٠+٨٠٠+٥  (ب)  ٤٠٠٠٠٠٠٠+٢٠٠٠٠٠+٣٠٠٠+٨٠٠+٥  (أ)

  ٤٠٠٠٠٠٠٠+٢٠٠٠٠+٣٠٠٠+٨٠٠+٥  (د)  ٤٠٠٠٠٠+٢٠٠٠٠٠+٣٠٠٠+٨٠٠+٥  (ج)

_________________________________________________________  
  
  ) ؟   ٦٤٦ ٧٣٩ ٦٩٦) في العدد (   ٤للرقم ( ما القيمة المنزلية )٤(

  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠  (ب)  ٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠  (أ)
  ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  (د)  آحاد الماليين  (ج)

_________________________________________________________  
  
  ) ألقرب ألف هو : ٣٦ ٧٦٧التقريب الصحيح للعدد (  )٥(

  ٦ ٠٠٠  (ب)  ٣٦ ٠٠٠  (أ)

  ٣٧ ٠٠٠  (د)  ٧ ٠٠٠  (ج)
    

 

  ١ ٣٤٥ ٤٥٦        ٨ ٥٨٢ ٦٥١اختر الرمز المناسب لجعل العبارة صحيحة      )٦(
 <  (ب)  >  (أ)

  +  (د)  =  (ج)
  



٣ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  يتبع السؤال األول : أسئلة االختيار من متعدد :

  
كرات بيضاء ، وصف احتمال أن تسحب كرة واحدة لونها أبيض من الكيس  ٤كرات خضراء و  ٥كيس به  )٧(

  هو : دون النظر اليها
  أقل احتماال  (ب)  اكيد  (أ)

  متساوي االحتمال  (د)  أكثر احتماال  (ج)
_________________________________________________________  

  
  ).          = ٤٣٠- ٦١٢التقدير المناسب لعملية الطرح  (      )٨(

  ٢٠٠  (ب)  ١٥٠  (أ)
  ٤٣٠  (د)  ٦١٢  (ج)

_________________________________________________________  
  
  : أكبرها هو   ٨٥١٢٠،   ٨٤١٧٨،   ٨٤٣٢٦،     ٨٤١٢٥االعداد  )٩(

    ٨٧٣٢٦  (ب)      ٨٩١٢٥  (أ)
    ٨٥١٢٠   (د)    ٨٤١٧٨  (ج)

_________________________________________________________  
  
  ( توجد أكثر من إجابة صحيحة) ؟ ٨٠٠٠٠األعداد التي عند تقريبها  تعطي  جميعحوط  )١٠(

  ٦١٢٥٤+ ٢٤٧٨٩  (ب)   ١١٣×  ٧٦٢  (أ)
  ٣٢١٤٥ - ٩٨٧٥٥  (د)  ٨٩٣٢٥  (ج)

_________________________________________________________  
  
  ) ألقرب مئة يساوي : ٢ ٧٦٧التقريب الصحيح للعدد (  )١١(
  
  

  ٢٨٠٠(د)                     ٢٧٠٠(ج)             ٣٠٠٠(ب)            ٢٠٠٠(أ)

  يساوي : ١٢×  ٤٧تقدير ناتج  )١٢(
  ٥٠٠(د)                     ٥٠٠٠(ج)             ٤٠٠(ب)            ٤٠٠٠أ)(   

 
  لتجربة تدوير مؤشر القرص المجاور مرة واحدة . )الحروفجميع النواتج الممكنة (اكتب  )١٣(

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

  
  
  
  

  ص     س 
  

        و      ن 
  ص



٤ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  :اكتب اسم الخاصية التي استعملتها   ، ثم العدد المناسب داخل             السؤال الثاني: أكمل 
  

  ن نفسه،   العنصر المحايد الجمعي    ،    طرح عدد م   عددمن  صفرالتجميع  ،   اإلبدال  ،   طرح 
  
)١٦+            =١٢+  ١٦ )١٤                     ..........................................  

)٩) +              +  ٥) = (  ٩+  ٣+(  ٥ )١٥   ..........................................      

)٠=              - ٤١ )١٦                             ........................................... 

)١٧=               - ١٧ )١٧                          ........................................... 

)٣٤=  ٠+            )١٨                             ........................................... 

_________________________________________________________  
  

  :األسبوعزوار أحد المعارض خالل أيام التالي يبين عدد ول دالج

  المعرضوار ز
  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت

١٥٠  ٧٨  ٦٥  ٥٦  ٥٣  ٥٠  ٥٣  

  الجدول أعاله أكمل كل مما يأتي :من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : الوسيط ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقيمة المتطرفة :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: منوال ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  متر بالثواني  ٥٠الزمن القياسي في ركض مسافة   الجدول التالي يوضح )١٩(
                                                              
  

  تكراري مثل البيانات السابقة بجدول اشرات و بجدول
                                                              

  
  
  
  
  
  

  

  : بالنقاط  سابقال الجدولالبيانات من مثل  )٢٠(
  

  

  

 
  ......................................... ؟ هو ا تكررمن التمثيل السابق اقل زمن )٢١(

 ........................................؟ هو تكرر من التمثيل السابق أعلى زمن )٢٢(

 :ما يلي إن أمكن  من التمثيل السابق حدد )٢٣(

  ............  ................. و القيمة المتطرفة............  .......................و الوسيط .....  .........................المنوال  

  : من األصغر إلى األكبررتب األعداد التالية  )٢٤(
  
  ٨٥٧ ١٩٩     ،         ٨٧١ ٩٠٨      ،         ٩٨٨ ٩٩٩        ،      ٩  ١٤٦ ٥٧٩   
)١٨(       ،            ،                             ،       

  األصغر                                                                                          األكبر

  متر بالثانية ٥٠زمن ركض مسافة 
  التكرار  اإلشارة  لعددا

١١      
١٢      
١٣      
١٤      
١٥      
٢٠      

 

١٣      ١٣      ١٢     ١٣      ١٥      ١٣      ١٤      ١١      ١١        ١٣        ٢٠      ١٥      ١٢        
 



٦ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

 :الحروف  يوجد بالكيس عددا من البطاقات   

: لسحب بطاقة واحدة من الكيس دون النظراكتب جميع النواتج الممكنة  )٢٥(

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

  

 

برتقاالت و رمانتان . اذا سحب محمد فاكهة دون  ٦موزات و  ٤تفاحات و  ٣يوجد بالثالجة  )٢٦(
 النظر إلى ما بالثالجة . فأوجد احتمال ما يلي بالكلمات و األعداد  :

  االحتمال باألعداد  االحتمال بالكلمات  االحتمال

      احتمال ان يسحب تفاحة

      احتمال ان يسحب فرولة

      احتمال أن يسحب برتقالة أو رمانة
احتمال أن يسحب تفاحة أو موزة أو 

      برتقالة أو رمانة

      احتمال ان يسحب غير الموز
  السؤال الثالث: جمع البيانات  و تنظيمها: )٢٧(

  الدرجات التي حصل عليها بعض الطلبة في مسابقة تحدييوضح الجدول التالي 

  حسين  وائل  فيصل  محبوب  حسان  علي  جواد

٤٥  ٤٧  ١٢٠  ٧٤  ٥٤  ٤٨  ٥٤  

  

  اوجد المنوال و الوسيط و القيمة المتطرفة لمجموعة القيم السابقة : )٢٨(

 

  

 ف س
 ن

 ب

 م

  القيمة المتطرفة  الوسيط  المنوال

      
 



٧ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  : ٢، ص= ٩أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي إذا علمت أن س=
  ......................................................................                 ٣- س              )٢٩(
  .......................................................................       ١- (س+ص)             )٣٠(

  .......................................................................ص           –س               )٣١(

  .......................................................................س + ص                         )٣٢(
  
  
 تعبر عن ما يلي: أو تعبير جبري اكتب عبارة جبرية )٣٣(

  
  ...........................٤الفرق بين عدد و   ...........................................إلى ص ٧إضافة 

خمسة  ناقصمجموع تسعة و  ص  
..................................................  

  ١٧العدد (س)مطروحا منه 
..................................................  

  ٢٠مطروحا من  بخمسةاكثر من س 
..................................................  

  ١٧العدد (ل) مطروحا من 
..................................................  

  ....................................يزيد علي ن بخمسة  ............................................اقل من ك بسبعة
  ........................................٧مجموع ص و   ..............................................٢٤س ناقص 

    ..........................................مطروحا من ل ١٢

  

  
  الي :الت جداول الدوالأكمل  )٣٤(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧  -∆ القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

٢١  ٢٨  

٤٦  ..............  

١٩  ..............  

..............  ١٤  
 

  ٧ ∆ + القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

٢١  ١٤  

٤٦  ..............  

١٩  ..............  

..............  ١٤  
 



٨ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  الي :الت جداول الدوالأكمل : تابع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اكتبها بالفراغ:    اكتشف قاعدة الجدول و )٣٥(

  

  

  

  

  

  

  القاعدة : ..........................

  عدد الحقائب  س عدد الركاب
٩  ٣  
١٥  ٥  
٢٧  ٩  

 

  ٥ ÷∆ القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

٦  ٣٠  

٢٠  ..............  

٣٥  ..............  

..............  ٨  
 

  ٣  ×∆ القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

٢١  ٧  

٦  ..............  

٣  ..............  

..............  ١٥  
 

  .....................القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

٢٠  ٣٠  

١٠  ٢٠  

٢٥  ٣٥  

٨  ١٨  
 

  ......................القاعدة : 

  المخرجات  ∆المدخالت 

١٤  ٧  

١٢  ٦  

٦  ٣  

٤٠  ٢٠  
 

  ٣+  ٢  ×∆ القاعدة :   
المدخالت 

∆  
  المخرجات  ٣+  ٢  ×∆ 

١    ..............  

٢    ..............  

٣    ..............  

٤    ..............  
 



٩ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  
 ٤صعد ركاب و ٣لة للمحطة الثانية فنزل ركاب في المحطة األولى وسارت الحاف ٩ركب  )٣٦(

  أشخاص.

  ..................................................فما  عدد الركاب الحافلة؟................................... 

  مثل المسألة السابقة لإليجاد عدد ركاب الحافلة: )٣٧(

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أيام ٤خالل  نرجسو  علياءالجدول التالي يوضح مبالغ تبرعات  )٣٨(
  

  .دة المزدوجة تمثيل البيانات باألعمأكمل 
 
 

 

 
   

   
   
   
   

 

 
  ...........................................؟ ... نرجسأم  علياءأكثر في اليوم الثالث  من تبرعت )٣٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ار
دين

بال
ع 

بر
 الت

ار
مقد

  اليوم         اليوم     اليوم                اليوم  األيام 
   ١             ٢               ٣              ٤       



١٠ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  
              الناتج: قدر، و الضربأوجد ناتج   )٤٠(

                                                  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
   ................... = ٢٣×  ٩٣٧   أوجد الناتج: )٤١(

                        

                                                             ٣٠٠× ٦٠ =...................                           
                                                             ٥×٧٠٠=...................                          

                
                                                               ٥٠×٦٠٠=...................  

              

٣٤×  ١٤     ................... =٢٥٤٨ - ٤٠٢٥      ................... =٢٤٧٨+  ٢٣٢٥= ...................  

  

  
  
  
  
  
  
  
  ملية الجمع قدر ثم أوجد الناتج و تحقق منه بع )٤٢(

  بعملية الجمع التحقق          التقدير                                   أوجد الناتج                           
  
  
  
   
  
  
  
  

 التقدير  =  ٢٥×  ١٠٣ التقدير  =  ٦×  ٦٨

  

   ٦٧٨٣  
 -  ١٣٥٧  

 -  ـــــــــــــــــــ
+ 



١١ داد األستاذ خليل إبراهيم لمراجعة نهاية الفصل الدراسي األول لمادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي إع اسئلة 

  
في حفل المتفوقين اشتركت جمعيات في تنظيم حفل التفوق حيث بلغ عدد المتفوقين في الديه  )٤٣(

طالبا من كرباباد . كم عدد الطلبة المتفوقين في  ١٢٦ن جدحفص و طالبا م ٣٤طالب و  ٢٥
  . المناطق الثالث ؟

  
  
  
  
  
طالب .  ٢٠مدرسة في مسابقة ، فإذا كان عدد الطلبة المشاركين من كل مدرسة  ١١٢شاركت  )٤٤(

  فكم عدد الطلبة المشاركين في المسابقات الرياضية جميعهم ؟
  
  
  
  
  
  
  ؟ يوما ٣٠في  سيمشيهايوميا ، فكم ساعة  اتثالث ساعلمدة  محمد يمشي )٤٥(
  
  
  
  
دينار ، أوجد المبلغ   ٣٠دينار ، و أقرض صديقه  ٣٤دينار ، اشترى بمبلغ  ٨٦مع محمد  )٤٦(

  المتبقى مع محمد .
  
  
  
  سنوات . ٤دينار سنويا ، أوجد ما يوفره صادق في  ٣٠١٥يوفر صادق  )٤٧(
  
  
  
  
  
  
  دفتر ؟ ١٥نجمة ، كم نجمة في  ٣١في كل دفتر يوجد  )٤٨(
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بالصورة القياسية  و  ة و أربعون ألفا و خمسة .اكتب العدد أربعة ماليين و ثالث مئة وسبع )٤٩(

  . الصورة التحليلية

  ....................................................................................الصورة القياسية : .........

  ...........................................................................................الصورة التحليلية : ..
_________________________________________________________  

  
الصورة بالصورة القياسية  و  ٩٠٠٠٠٠٠+ ٦٠٠٠٠+ ٤٠٠٠+  ٨٠٠+  ٧اكتب العدد  )٥٠(

  . اللفظية
  ....................................................................................: ......... اللفظيةالصورة 

  ...........................................................................................: .. القياسيةالصورة 
  

_________________________________________________________  
  بالصورة التحليلية : ٤٦٠١٤العدد  اكتب )٥١(
...................................................................................................................  

_________________________________________________________  
  
  
  أكمل ما يأتي: )٥٢(

  ١٣١٤٥،  ١٦٢٣٤،   ١٦٣٢٤،   ١٤٢٥٣األعداد :    )١

  ....    ، وأكبرها هو : ...............................أصغرها هو :  ...................

١٨٠× .......... =  ٦      )٢ 

 = ......................٧٠٠×  ٨، فإن   ٥٦= ٧×٨إذا كان     )٣
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