
 

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/4                   

       4/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ   اضغط هنا *

           

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مراجعة ذهنية للصف الرابع لالمتحان النهائي من الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات
 مثال  المواضيع 

 150=  75ضعف العدد  100تذكر اضعاف االعداد الكلية حتى 

 16=  32نصف العدد  100تذكر انصاف االعداد الكلية حتى 

 X 9  =72 8  12×12تذكر حقائق الضرب حتى 

 4=  8 ÷  32 12×12حقائق القسمة المرتبطة حتى تذكر 

 X 10  =1500 150  100/1000/ 10الضرب في 

 مضاعفات االعداد الكلية حتى المضاعف العاشر 
حتى  4اذكري مضاعفات العدد 
 .المضاعف الخامس

4  ،8  ،12  ،16  ،20 

  عوامل االعداد الكلية
  9اذكري عوامل العدد 

1  ،3  ،9  

  30=  10 ÷ 300 100/1000/ 10قسمة على 

 1000تحديد االعداد الزوجية و الفردية حتى 
 عدد فردي/  4551

 عدد زوجي/  400

تذكر جميع ازواج االعداد الكلية التي يصل مجموعها الى 

20  

  8=  20إلى  12مكملة العدد 

 X  2 x 3   =30 5 ضرب ثالثة اعداد مكونة من رقم واحد

 X  2  =28 14 رقمين في عدد مكون منه رقم واحدضرب عدد مكونه من 

 111=  77  +  34 . عددين مكون كل منهما من رقمينيجمع 

  70=  12 -  82 طرح عدد مكون من رقمين من عدد مكون من رقمين 



 1000إلى   200مكملة العدد  1000تذكر ازواج مضاعفات العشرة التي مجموعها 

  =800 

 44=  30+  12+  3 جمع ثالثة اعداد او اربعة اعداد مختلفة 

2  +9  +11  +20  =42 

 1تذكر الكسور العشرية التي مجموعها 
 0,9=  1إلى  0,1مكملة الكسر 

 0,7=  1إلى  0,3مكملة الكسر 

 ..............،  0,3، 0,2،  0,1 .تصاعديا مبتدئا بالصفرالعد تنازليا و 

1,8  ،1,6 ،1,4  ،.............. 
 


