
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4math1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس جواد المعلم اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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      ١-  القیمة المنزلیة للرقم ٨ في العدد  ٥٨٦٣٤٩٢  _____________

 

( أربعة مالیین  وثالث مئة وخمسون ألفاً  وسبعة )  اكتب العدد -٢       

______________بالصورة القیاسیة         

 

     ٦٠٠٠٠+   ______  + ٢٠٠+  ٨٠=  ٩٦٣٢٨٠   -٣  +_______  

 

: من األصغر إلى األكبر األعداد  رتب   -٤       

 ٢٩٩٥٦٢  ،   ٣١٦٠٠٨  ،   ٣١١٤٩٨  ،   ٣٠٥٣٣٤  

 ـــــــــــــــــــــــ  ، ـــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ
( األصغر )                                                      ( األكبر )            

______________اسم الخاصیة ھي  ،    ٤٨+  ٤٥=  ____+  ٤٨    -٥       

     

      ١-   تقریب العدد ٢٦٢٨٩  إلى أقرب ألف یساوي :  

٢٨٠٠٠                  ٢٧٠٠٠               ٢٦٠٠٠  

صحیحة ھو ٦٢٤٠٣١٨         ٦٢٦٤١٨  الرمز الذي یجعل الجملة-٢      

=                           >                                <  

  كم ، ٢٠٦كم ، وفي الیوم الثاني  ١٤٦قطع أحمد بسیارتھ في الیوم األول  - ٣  

           وفي الیوم الثالث ١٧٥ كم ٠ قدرعدد الكیلومترات التي قطعھا في األیام الثالثة ؟

كم  ٧٠٠ كم ٥٠٠كم                    ٣٠٠      

 مملكة البحرین

 وزارة التربیة والتعلیم

 مدرسة الیرموك االبتدائیة للبنین



 

              ٩٠٤٨                                           ٣١٥٥  

            +٢٦٨١                               +          ٦٩٠٠           _  

 

   

                            ١٥٠٠                      ٧٧٥٣٤٥  

                  +٤٦٣                          ٤٨٠٦٩  

 

  ٣٤٨٩كان عدد زوار معرض الكتاب یوم األربعاء  ، ً زائرا  

ً ، فما عدد زوار المعرض في الیومین  ٥٦٦٠ویوم الخمیس           ؟معا زائرا  

  فإذا اشترى ألخیھ لعبة بمبلغ  ٨٠٤مع ناصر ، ً دینار ، ١٥دینارا  

ً بقي معھ ؟           فكم دینارا  

           بالكیلومتر:لدیك الجدول اآلتي ، یبین عرض مجموعة من الكواكب الشمسیة  

  

ما أكبر الكواكب من حیث العرض ؟ــــــــــــــــــــ – ١       

ما أصغر الكواكب من حیث العرض ؟ـــــــــــــــــ – ٢       

         

عرض كوكب األرض وعرض كوكب زحل ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الفرق بین – ٣      

كم یزید عرض كوكب المشتري على عرض كوكب األرض ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ – ٤      

)العرض (كیلومتر  الكوكب 
 المشتري ٥٢٣٢
 زحل ٥١٢٠

 األرض ٣٢٥٦

 

 

  

 

 

_ 

_ 

 أجب عن األسئلة اآلتیة :



  

   

 الترتیب     
        

من الجدول أعاله أكمل ما یأتي :        

* الوسیط = ________________        

* المنوال = ________________        

القیمة المتطرفة = ____________ *        

         

   

  

           *  ما اللعبة األكثر تفضیال عند الطالب ؟ ___________________

           *  ما اللعبة األقل تفضیال عند الطالب ؟ ____________________

 

 االسم أحمد  سمیر ناصر ماجد علي
)٢٠الدرجة (من  ١٩ ١٥ ٥ ٢٠ ١٥  

 اللعبة المفضة عند بعض الطلبة  اللعبة المفضة عند بعض الطلبة
 كرة السلة ١٠  كرة السلة 
 كرة القدم ١٥  كرة القدم 
 كرة الید ٨  كرة الید 
 كرة الطائرة ١٢  كرة الطائرة 



 

 الرقم السؤال  اإلجابة
 ١  ٨×  ٦أوجد ناتج  

؟ ٢٨كان الناتج  ٤ما العدد الذي إذا ضربتھ في    ٢ 

٣٥أوجد ضعف العدد    ٣ 

٤٤أوجد نصف العدد    ٤ 

٣٦أوجد نصف العدد    ٥ 

 
 حوط العدد الزوجي

٣٩           ٣٦          ٦٣           ٣١  
٦ 

؟ ١٠٠إلى  ٨٠ما مكمل العدد    ٧ 

؟ ١٠٠كان الناتج  ٤٠ما العدد الذي إذا اضیف إلى    ٨ 

؟ ٧٠ – ١٠٠ما ناتج    ٩ 

؟ ١٠٠٠من  ٦٠٠ما ناتج طرح    ١٠ 

 
١٠٠حوط العددین الذي مجموعھما   

٩٠         ٦٠           ٣٠          ١٠  
١١ 

؟ ٢٠إلى  ١٣ما مكمل العدد    ١٢ 

؟ ٢٠كان الناتج  ١٢ما العدد الذي أضیف إلى    ١٣ 

؟ ٦ – ٢٠ما ناتج طرح    ١٤ 

 
٢٠مجموعھما حوط العددین الذین   

١٥         ١٦           ٨           ٤  
١٥ 

 ١٦  ٣٨+  ٤٦  أوجد ناتج 

٩+  ٣٥أوجد ناتج    ١٧ 

 ١٨  ٣٥ – ٧٤أوجد ناتج  

٢٧ – ٥٢أوجد ناتج    ١٩ 

١٩ - ٥٠أوجد ناتج    ٢٠ 

 

 انتھت األسئلة ،، مع تمنیاتي لكم بالتوفیق والنجاح



 


