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للفصل  الثاني ( مادة الرياضيات )ملخص

(محتوى دروس التطبيق الشامل )
للصف الرابع االبتدائي

مديرة املدرسة هويدا حسني محمد                                            املديرة املساعدة                                                  / أ:   إعداد   

مريم عبد هللا الكعبي/ أالنصاري سمية أحمد / مي عبد العزيز                                                   أ/  أ  : منسقة املادة 



132:ناتج القسمة1و الباقي 21: ناتج القسمة
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فإن اإلجابة صحيحة
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التحقق من اإلجابة
396= 3× 132بما أن   

اإلجابة صحيحة

القسمة -
.أبدا عملية القسمة من المنزلة الكبرى في المقسوم-

.لمقسومثم انزل الرقم الموجود في المنزلة التالية في اقارنثم اطرحثم اضربإلجراء القسمة ، 

:أوجد ناتج القسمة 



،  10مضاعفات قسمة -
1000،100 استعمل نمط الضرب-1

استعمل حقائق القسمة األساسية-2

35 ÷7 =512 ÷3 =4

350 ÷7 =5٠120 ÷3 =4٠

3500 ÷7 =5٠٠1200 ÷3 =4٠٠



تقدير ناتج القسمة-
هناك طرائق عدة لتقدير ناتج القسمة ،
ا ، وهما عددان تسهل قسمتهمالعددين المتناغمينوإحدى تلك الطرائق هي استعمال 

.ذهنيا

:قَِدِّْر، ثمِّ تََحقَّْق ِمن تقديِركَ 
6٤٤ ÷6

اتقريب  1٠٠=6÷ 6٠٠

فإذا كاَن . شهور  ٤كيلومتًرا في 812يركُض ماجٌد 
كم كيلومتًرا يركُض المسافةَ نفَسها في كِلِّ شهر، ف

يركُض في الشَّهِر؟تقريبًا

812 ÷٤
ا بالتقدير     لوجود كلمة تقريب  : الحل 

اتقريبً 200= ٤÷ 800



6128مكعب
منشور 
6128رباعي
منشور 
596ثالثي

101مخروط

200أسطوانة 

000كرة

األشكال الثالثية األبعاد-
سطح مستولوجه-مجسم له طول وعرض وارتفاع: األشكال الثالثي األبعاد-

رأسأوجه أو أكثر في 3تلتقي حرف يلتقي وجهان في -



(بعدان فقط)شكل مستو له طول وعرض : الشكل الثنائي األبعاد-

اشكال مستوية مغلقة ، : المضلعات-
قطع مستقيمة أو أكثر تسمى  أضالع 3لها -

األشكال الثنائية االبعاد-

ةوليس لها قطع منحني

سباعي



أنواع الزوايا

أقل من : الزاوية الحادة °90قياسها أكبر من الصفر و

أقل من ° 90قياسها أكبر من :الزاوية املنفرجة °180و

°90قياسها : الزاوية القائمة الزاوية القائمة

الزاوية الحادة

الزاوية منفرجة

له زاوية واحدة قائمة: 

ةمثلث قائم الزاوي

زوايا حادة3له :  

له زاوية واحدة منفرجة: 

مثلث حاد الزوايا

مثلث منفرج  الزاوية



:  شبه املنحرفزوايا٤أضالع و ٤كل األشكال الرباعية لها 
.فقطيوجد فيه ضلعان متوازيان 

األشكال الرباعية -

:  متوازي األضالع
.متطابقان ومتوازيان كل ضلعين متقابلين فيه 

.أضالع متطابقة  ٤له: املعين
.وكلُّ ضلعين متقابلين متوازيان

.زوايا قائمة  ٤له: املستطيل
.وكلُّ ضلعين متقابلين فيه متطابقان ومتوازيان

ع .زوايا قائمة  ٤له: املربَّ
وكلُّ ضلعين متقابلين متوازيان،
ها متطابقة   .وأضالعه كلُّ



أنواع املستقيمات
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أ
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ل( ٢ع( 1

م( 4هـ( ٣

(  3، 4)الزوج المرتب : الحل 
(.م)يحدد موقع الحرف 

المستوى اإلحداثي
عند الزوج سم الحرف الذى يقع:ُمَتَعِدِّد  اْختِياٌر ِمْن 
(3،4)المرتب 

م



الدوران و االنعكاس و االنسحاب 



تطابق األشكال

مثـــال

.نفسهوالقياسنفسهالشكللهماكانإذاالشكالنيتطابق

تحديد تطابق األشكال

، سداسيان: الشكالن
والقياسات نفسها 

متطابقانغيرالشكالن الشكالن متطابقان

دائرتان: الشكالن
مختلفة القياسات 



التماثل
ذا يكون الشكل متماثال  حول المستقيم إذا كان باإلمكان أن يطوى ه

.محور التماثل، ويسمى خط الطي يتطابق جزآهالشكل بحيث 

:مثال

محورانالمعين له 
تماثل 

محورانالمستطيل  له 
تماثل

محاور 4المربع له 
تماثل



ة هي عدد الوحدات المربعة الالزمة لتغطية منطق: المساحة -
.أو شكل دون أي تداخل 

.بالوحدات المربعة: تقاس المساحة
العرض× الطول = مساحة المستطيل

سم 5
سم 3

سم 7

العرض             × الطول = مساحة المستطيل

2سم21= 7× 3= مساحة المستطيل   

سم20= 5+5+5+ 5= محيط المربع
:باستعمال القانون :حل آخر 

سم20=5×٤=طول ضلعه× ٤=  محيط المربع 

قياس المساحة
.طول الخط حول شكل مغلق: المحيط

:  ال يجاد المحيط 
.اجمع أطوال أضالعه كلها-1
(القانون )الصيغهاستعمل -2

قياس المحيط

سم 5

سم 5

سم 5



:أتي اختر التقدير األنسب لكتلة  ما ي

مليلتر600

جرام20 لتر600

كيلو جرام2

وحدات قياس الكتلة 
الكيلو جرام ـ الجرام

ةهي مقدار ما يحتويه الجسم من ماد:  كتلة الشيء 

:تي اختر التقدير األنسب لسعة ما يأ

وحدات السعة المترية
.سعةقياس مترية للوحدة:المللتراللترـ 

المللتر< اللتر 



تقدير الحجم و قياسه
مقدار ما يشغله الجسم من فراغ ويقاس : الحجم

بالوحدات المكعبة

=حجم المتوازي المستطيالت 
الطول × العرض  × الطول 

وحدة مكعبة16= 2× 2× ٤= الحجم   

=حجم المتوازي المستطيالت 
الطول × العرض  × الطول 

وحدة مكعبة2٤= 3× 2× ٤= الحجم   

:يأتيممامجسمكلحجمأوجد:الثانيالسؤال

وحدات4

وحدتان

وحدات3

4

2

2



اختر اإلجابة الصحيحة

:الزمن
.دقيقة60الواحدة تساوي الساعة

ذهب محمد إلى بيت هللا الحرام ألداء مناسك 
العمرة، ثم بدأ مناسك العمرة الساعة 

مساء  5:20، و انتهى الساعة مساء  15:٤
أحسب طول الفترة الزمنية التي استغرقها 

.محمد في أداء مناسك العمرة

دقيقة5ساعة و 

دقيقة20ساعة و 

فيدمالقكرةفريقتدريببدءوقتالجانبيةالساعةتظهر

أيففيدقيقة30يستغرقالتدريبكانإذاالنواديأحد

.التدريبينتهيساعة

3:25

3:٤5



الكسر املكافئ=          

اكتب الكسر الذي يمثله الجزء املظلل ثم أوجد الكسر املكافئ ؟

:الكسور المكافئة-
إليجاد الكسور المكافئة هناك طريقتان-

القسمة-22الضرب                                        -1

1
5

الكسر املكافئ =                  2
10

2
6

1
3

نقسم البسط والمقام على العدد نفسهنضرب البسط والمقام في العدد نفسه

×2
×2

÷2

÷2

2
6

1
5



ماااااااا الكسااااااار الاااااااذي يمثااااااال النقطاااااااة م   
على خط األعداد؟

ادتمثيل الكسور على خط األعد-

الكسر يساوي صفًرافإن الصفريساويالبسطإذا كان 

الكسر يساوي الواحدالمقام فإن مساوياعندما يكون البسط 

0 1

م

5
ب7

0 1

جـ ب

داد؟على خط األعما النقطة التي تمثل الكسر     2
5

٤
ج7

1
7

1
5

2
7



المكافئة  الكسور 
(توحيد المقامات)

مقارنة الكسور-
 
ا

ن الكسور مستعمًل =( :أو > أو <)قارن بي 

 
ا

ن الكسور مستعمًل =( :أو > أو <)قارن بي 



األعداد الكسرية-
يتكون من جزأين ، عدد صحيح وكسر:العدد الكسري-
0ه كسر بسطة أكبر من مقامه أو يساوي: الكسر غير الفعلي-

اكتب الكسر غير الفعلي       : مثال 

؟صورة  عدد كسري على 
اكتب العدد  الكسري     : مثال 

؟صورة  كسر غير الفعليعلى 

يتحويل الكسر غير الفعلي لعدد كسر:  ثاني ا  تحويل العدد الكسري لكسر غير فعلي:     أوال 

الحل
الحل



.

:عشريكسرواعتياديبكسرالمظللالجزءعنعبر:مثال

=الكسر االعتيادي 

:الكسور العشرية-
ل جزءا من كل ليمثالفصلة العشرية  عدد تستعمل فيه القيمة المنزلية و:الكسر العشري -
.أعشار و أجزاء من مئة يمكن كتابة الكسور على صورة  -

5
10

=الكسر االعتيادي 

76
100

عشرةمن  خمسة:تقرأ  

0و5=الكسر العشري  

ئة  ممن  وسبعينستة:تقرأ  

0و76=الكسر العشري  

الحلالحل



األعداد الكسرية والكسور العشرية

:اكتب اثنان وواحد وستون من مئة: مثال

=

.يمكن كتابة األعداد الكسرية في صورة كسور عشرية :مثال

==

:في صورة كسر عشري-2 :في صورة عدد كسري-1



والكسور االعتيادية و األعاد الكسرية العشرية الكسور -

= :أو > أو < اكتُب .نَةِ اِْستَْعِمْل خطَّ األَْعداِد ِلْلُمقارَ 



7.79وحذاء بمبلغ ديناًرا، 9.25حقيبة نورة اشترت 

؟ تقريًبافما مجموع ما دفعته . ديناًرا

9.25
7.79 +9

8
+

17
.تقريًباديناًرا 17حوالي إذن دفعت نورة 

مثـــال

تقدير نواتج الجمع و الطرح

الحل



(الكسور العشرية ) الجمع و الطرح 


