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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة عالي االبتدائية للبنين

 الحلقة الثانية -قسم الرياضيات 
 

 

 

 

 منى مكي حمسن/ أ: الرياضيات إعداد معلمة 

  أمل احلسيين/ أ: املديرة 

 

 

 



 (القيمة المنزلية ضمن الماليين ) الفصل األول : أوالً 

  

 : اكتب االعداد التالية بالصورة اللفظية والتحليلية  :  1س

4526815  : 

 ...............................................................................................: اللفظية 

 : ...............................................................................................التحليلية 

532099874 : 

 .................................................................: ..............................اللفظية 

 : ...............................................................................................التحليلية 

0679915 : 

 .................................: ..............................................................اللفظية 

 : ...............................................................................................التحليلية 

347184520 : 

 ...: ............................................................................................اللفظية 

 : ...............................................................................................التحليلية 

 

 : ورة القياسية اكتب االعداد التالية بالص:  8س

 ..: ....................................................ثالثمائة وخمسة وعشرون الفاً وتسعمائة وتسعة 

 : ..................................اربعة ماليين وستمائة وسبعه وستون ألفاً وخمسمائة وثالثة وثالثون 

 : ................................مئتان وثالثة عشر مليوناً وسبعمائة وثالثون الفاً واثنان وثمانية وستون 

 

 : الية في االعداد الت 7أوجد القيمة المنزلية للرقم :  7س

8143462 81542302 846023547 
 

87845236 

 :التالية من االصغر الى االكبر  رتب االعداد:  5س

  32460  32984  329964  24608 
    

 

 



 :في المكان المناسب = أو > أو < ضع عالمة :  4س

 8174          8176  8456             4856   64528         8153 
 06425         06452  49999ماليين          4   699مئات             6 

 

 :قرب االعداد التالية ألقرب منزلة معطاه :  6س

 ، مئة 81453
 

عشرات  02481537 
 االلوف

مئات  781551878
 االلوف

 المليون 7604256 

عشرات  76024815  مئات االلوف 4921532 ، العشرات 78425 
 االلوف

 المئات 814444

 

 ( خصائص الجمع والطرح ) الفصل الثاني : ثانياً 

العنصر المحايد ، التجميعية ، ) أكمل الفراغات التالية مع ذكر اسم الخاصية المناسبة للعملية الحسابية : 1س
 ( االبدال ، طرح عدد من نفسه ، طرح صفر من عدد 

 ........................ (...................خاصية )    14+ ...... =  14

 ...........................................(خاصية )      9....... =  - 84

 ...................................................(خاصية )    17( +  24+   85( = )  17+ ) .... +  85

 ..................................................... (خاصية )     20= ...... +  54+  20

 ................................................... (خاصية = ........              )  9 - 76

 

 قدر ناتج الجمع والطرح :  8س

842 +781 ............. = .................... + ................. = 

3204 - 7435  ............... =-  ................. = ................... 

4264   +8781 ................. = ...................... + .................. = 

 

 : أوجد ناتج الجمع والطرح لكالً من :  7س

    4 3 5 1 7 6  
  +8 1 9 4 2 3  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   7 8 1 9 4 2  
 +6 8 2 3 5 7  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

   6 4 2 9 3  
- 6 4 0 8 4  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

    6 9 9 9 9 0  
  _7 8 2 0 6 5  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 ؟  تقريباديناراً ، فكم ديناراً بقي مع خالد  764ديناراً ، اشترى ثالجة بـ  542مع خالد :  5س

 

متراً ، فكم متراً جرى  764متراً في اليوم االول ، وفي اليوم الثاني جرى مسافة  324جرى علي مسافة 
 علي في اليومين ؟؟

 

 أوالد ؟ ألربعةاوالد بالتساوي ، فكم كرة اعطت امل  7كره على  94وزعت أمل 

 

 (تنظيم البيانات وتفسيرها ) الفصل الثالث : ثالثاً 

 نظم البيانات التالية في جدول تكراري وجدول اشارات :  1س

موز ، برتقال ، ، مانجو ، تفاح ، فراولة ، مانجو ، برتقال ، برتقال ، موز ، مانجو ،  تفاحتفاح ، موز ، تفاح ، 
 فراولة ، فراولة ، موز ، مانجو ، تفاح ، تفاح ، مانجو ، مانجو ، موز ، فراولة ، موز ، تفاح ، تفاح ، تفاح ، موز

 

 

 

 :ثم أوجد  مثل البيانات السابقة بالنقاط 

 : ................المنوال هو 

 : ...............الوسيط هو 

 : ............القيمة المتطرفة هي 

                                                       

 فراولة      برتقال      موز        تفاح       مانجو                                                         

 

 : لديك القيم التالية :  8س

 : ................أوجد المنوال 

 : ................................................................الوسيط 

 .............................: القيمة المتطرفة 

 االشارات الفاكهه
  تفاح
  موز

  برتقال
  فراولة
  مانجو

 التكرار الفاكهه
  تفاح
  موز

  برتقال
  فراولة
  مانجو

84  ،79  ،83  ،86  ،84  ،2  ،80  
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 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول

 ممتاز

 الجيد

 :استعمل الشجرة البيانية أو الجدول اليجاد عدد النواتج الممكنة للتجربة التالية :  7س

 لون القميص لون الحذاء
 أسود أحمر
 بني أصفر
 أبيض  اخضر

 

 استعمل الكلمات التالية لوصف احتمال النواتج الممكنة عند سحب بطاقة واحدة من الصندوق :  5س

 (اكثر احتماالً ، اقل احتماالً ، مستحيل ، متساوي االحتمال ، مؤكد ) 

   
 

 : .....................احتمال ظهور اللون االزرق .........................   : احتمال ظهور اللون األحمر 

 : ................احتمال ظهور اللون االبيض : .........................  احتمال ظهور اللون األحمر أو االزرق 

 .........................: احتمال ظهور اللون االحمر أو االصفر أو االخضر أو االزرق 

 : ..........احتمال ظهور اللون االخضر أو االصفر : .................. احتمال ظهور اللون االحمر أو االخضر 
 

 

 

 :التمثيل باالعمدة المزدوجة واجب عن االسئلة التالية  استعمل:  4س

 

 عدد الحاصلين على ممتاز من الصف الثالث  -1

  .......: ..........هو 

 عدد الحاصلين على جيد من الصفين  -8

 : ....................الثالث والرابع هو 

 : ...........الفرق بين الممتاز والجيد في صف الرابع هو  -7

 : ..........................اكثر صف حصل على ممتاز هو  -5

 ......................: ..........مجموع الحاصلين على جيد من جميع الصفوف هو  -4

 

 

 

 

 أصفر أخضر أحمر أحمر أخضر أصفر أزرق أحمر



 

 مثل البيانات التالية بالخطوط          :  6س

 

 

 

 :اجب عن االسئلة التالية مستعمالً الثمثيل بالقطاع الدائري :  3س

 

 : ........................اكثر وسيلة استخداماً هي  -1

 : ...........................ما استخداماً هتين أقل وسيل -8

 ........................... :  يالكسر               ه الوسيلة التي تمثل  -7
 

 : ................................   الوسيلة التي تمثل نصف القطاع هي  -5

 

 

 

 منى مكي حمسن/ أ: الرياضيات  معلمةإعداد 

 

 

 

 

 

 

عدد مرات زيارة 
 مركز القرآن

 19 السبت
 11 االحد

 2 االثنين

 6 الثالثاء
 19 االربعاء

      
      
      
      
      
      
      

 الثالثاء االحد االثنين االربعاء السبت

6 

0 

2 

3 

19 

11 

1 

5 

https://www.google.com.bh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tYf7yo7XAhXEchQKHclTATwQjRwIBw&url=http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/statistic/math11.htm&psig=AOvVaw16amTkctEY-ZuV6l-QgcdV&ust=1509117454501659


 االجابة النموذجية 

 (القيمة المنزلية ضمن الماليين ) الفصل األول : أوالً 

 : اكتب االعداد التالية بالصورة اللفظية والتحليلية  :  1س 

4526815  : 

 .خمسة ماليين واربعمائة وستة وثمانون الفاً ومئتان واربعة عشر : اللفظية 

 4999999+599999+29999+6999+899+19+5: التحليلية 

532099874 : 

 مئتان وخمسة وثالثوناربعمائة وثمانية وسبعون مليوناً و تسعمائة الف و : اللفظية 

 599999999+39999999+2999999+099999+899+79+4: التحليلية 

0679915 : 

 .تسعة ماليين وستمائة وثالثون الفاً واربعة عشر : اللفظية 

 0999999+699999+79999+19+5: التحليلية 

347184520 : 

ً : اللفظية   .واربعمائة وتسعة وثمانون  سبعمائة وثالثة وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون الفا

 399999999+49999999+7999999+199999+89999+4999+599+29+0:التحليلية 

 

 : اكتب االعداد التالية بالصورة القياسية :  8س

  784090 : ثالثمائة وخمسة وعشرون الفاً وتسعمائة وتسعة 

 5663477: اربعة ماليين وستمائة وسبعه وستون ألفاً وخمسمائة وثالثة وثالثون 

 817379862: وثمانية وستون  ومئتانمئتان وثالثة عشر مليوناً وسبعمائة وثالثون الفاً 

 

 : في االعداد التالية  7أوجد القيمة المنزلية للرقم :  7س

8143462  
 7999 

81542302 
 799999 

846023547 
799999999 

87845236 
79 

 :االكبر رتب االعداد التالية من االصغر الى :  5س

  32460  32984  329964  24608 
32984 32460 24608 329964 

 



 :في المكان المناسب = أو > أو < ضع عالمة :  4س

8174        <  8176  8456        <    4856   64528    >     8153 
 06425   >      06452  49999   <ماليين     4   699      =مئات       6 

 

 :قرب االعداد التالية ألقرب منزلة معطاه :  6س

 ، مئة 81453
81499 

 

عشرات  02481537 
 االلوف

02489999 

مئات  781551878
 االلوف

781599999 

 المليون 7604256 
5999999 

 ، العشرات 78425 
78429 

 مئات االلوف 4921532
4199999 

عشرات  76024815 
 االلوف

76009999 

 المئات 814444
814699 

 

 ( خصائص الجمع والطرح ) الفصل الثاني : ثانياً 

العنصر المحايد ، التجميعية ، ) أكمل الفراغات التالية مع ذكر اسم الخاصية المناسبة للعملية الحسابية : 1س
 ( االبدال ، طرح عدد من نفسه ، طرح صفر من عدد 

 ( خاصية العنصر المحايد الجمعي)    14=  9+  14

 ( طرح عدد من نفسه)      9=  84 - 84

 ( خاصية التجميعية)    17( +  24+   85( = )  17+  24+ ) 85

 ( خاصية االبدالية)     20+ 54=  54+  20

 ( طرح صفر من عدد)              76=  9 - 76

 

 قدر ناتج الجمع والطرح :  8س

842 +781  =799  +799 =699 

3204 - 7435  =2999 - 5999  =5999 

4264   +8781  =6999 +8999  =2999 

 

 : أوجد ناتج الجمع والطرح لكالً من :  7س

    4 3 5 1 7 6  
  +8 1 9 4 2 3  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1516523 

   7 8 1 9 4 2  
 +6 8 2 3 5 7  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
     1103050 

   6 4 2 9 3  
- 6 4 0 8 4  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
     13099 

    6 9 9 9 9 0  
  _7 8 2 0 6 5  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
       579127 

 



 

 ؟  تقريباديناراً ، فكم ديناراً بقي مع خالد  764ديناراً ، اشترى ثالجة بـ  542مع خالد :  5س

499 - 599  =199  ً  دينار تقريبا

متراً ، فكم متراً جرى  764متراً في اليوم االول ، وفي اليوم الثاني جرى مسافة  324جرى علي مسافة 
 علي في اليومين ؟؟

 متراً  1149=  769+  324

 أوالد ؟ ألربعةاوالد بالتساوي ، فكم كرة اعطت امل  7كره على  94وزعت أمل 

 كرة 82=  3+3+3+3اوالد  5، اعطت   50=   3+3+3+3+3+3+3

 (تنظيم البيانات وتفسيرها ) فصل الثالث ال: ثالثاً 

 نظم البيانات التالية في جدول تكراري وجدول اشارات :  1س

 

 

 

                                                  :أوجد مثل البيانات السابقة بالنقاط  ثم 

                                                                       التفاح  : المنوال هو 

 من النهاية × من البداية و× بحذف : الوسيط هو 

                      واحدة عند الموز اذا الوسيط هو الموز× تبقى 

                            ال توجد: لقيمة المتطرفة هي ا

                                                       

                                                          

                                              

 مانجو       فراولة      برتقال      موز        تفاح                                                      

 

 التكرار الفاكهه
 0 تفاح
 3 موز

 7 برتقال
 5 فراولة
 6 مانجو

 االشارات الفاكهه
 تفاح

 
  موز

  برتقال

  فراولة
 مانجو
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 : لديك القيم التالية :  8س

 84: أوجد المنوال 

 86بعد ترتيب القيم يصبح الوسيط هو  2/84/84/86/83/80/79: الوسيط 

 (يجب ترتيب القيم تصاعدياً أو تازلياً )  

 2: القيمة المتطرفة 

 

 :استعمل الشجرة البيانية أو الجدول اليجاد عدد النواتج الممكنة للتجربة التالية :  7س

 أحمر  

 أصفرأسود             

 أخضر                       

                    

  بني  

 

 

 أبيض       

 

 

 

 استعمل الكلمات التالية لوصف احتمال النواتج الممكنة عند سحب بطاقة واحدة من الصندوق :  5س

 (متساوي االحتمال ، مؤكد اكثر احتماالً ، اقل احتماالً ، مستحيل ، ) 

   
 

 أقل احتماالً : احتمال ظهور اللون االزرق            أقل احتماالً : احتمال ظهور اللون األحمر 

 مستحيل: احتمال ظهور اللون االبيض       متساوي االحتمال: احتمال ظهور اللون األحمر أو االزرق 

  مؤكد : احتمال ظهور اللون االحمر أو االصفر أو االخضر أو االزرق 

 متساوي االحتمال :احتمال ظهور اللون االخضر أو االصفر       أكثر احتماالً : احتمال ظهور اللون االحمر أو االخضر 
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 نواتج 4عدد النواتج الممكنة هي 
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 :استعمل التمثيل باالعمدة المزدوجة واجب عن االسئلة التالية :  4س
 

 عدد الحاصلين على ممتاز من الصف الثالث  -1

  89: هو 

 عدد الحاصلين على جيد من الصفين  -8

 79= 89+19: الثالث والرابع هو 

 19= 89-79: الفرق بين الممتاز والجيد في صف الرابع هو  -7

 الرابع: اكثر صف حصل على ممتاز هو  -5

  39=  89+19+84+14:مجموع الحاصلين على جيد من جميع الصفوف هو  -4
 

 مثل البيانات التالية بالخطوط          :  6س

 

 
 

 :اجب عن االسئلة التالية مستعمالً الثمثيل بالقطاع الدائري :  3س
 

  باص المدرسة  : اكثر وسيلة استخداماً هي  -1

  سيارة العائلة ومشياً على االقدام:  مااستخداماً ه تينأقل وسيل -8

  باص االجرة :  ي الكسر               ه الوسيلة التي تمثل  -7

 

    باص المدرسة : الوسيلة التي تمثل نصف القطاع هي  -5

                                                                           

 

عدد مرات زيارة 
 مركز القرآن

 19 السبت
 11 االحد

 2 االثنين

 6 الثالثاء
 19 االربعاء

      
      
      
      
      
      
      

 الثالثاء االحد االثنين االربعاء السبت
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 مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 منى مكي حمسن/ أ: إعداد معلمة الرياضيات 
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 مراجعة ملنتصف الفصل الدراسي األول

 ملادة الرياضيات 

 االمتحان الشفوي

 م1010-1029للصف الرابع االبتدائي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلجابة السؤال رقم السؤال

 13 75نصف العدد ما هو  األول

 3 89إلى ال 17مكمل العدد ما هو   الثاني

 85 5×6أوجد حاصل ضرب  الثالث

 09 54ضعف العدد أوجد   الرابع

 46 85+78العددين  مجموع ما هو  الخامس

 69 199إلى  59مكمل العدد  السادس

 16 80-54ما ناتج طرح  السابع

 89 4× 5 ضرب  ما ناتج الثامن

 29 199إلى  89مكمل العدد ما هو   التاسع

 699 1999إلى  599مكمل العدد ما هو   العاشر

 55  10+  84ما هو ناتج جمع العددين  الحادي عشر

 7 29 - 27ما هو ناتج طرح العددين  الثاني عشر

 11 89إلى ال 0مكمل العدد ما هو  الثالث عشر

 08 56ضعف العدد أوجد   الرابع عشر

 80 42نصف العدد ما هو  الخامس عشر

 الزوجيضع دائرة حول العدد  السادس عشر
8423 - 4344 - 7819 7819 

 السابع عشر
 ضع دائرة حول العدد الفردي

5823 - 23048 - 7635 
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