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 في مادة الرياضيات الرابع نموذج اجابة االختبار التشخيصي للصف 

رقم 
 انسؤال

 

 اندرجة

 

 االجبثة

 

 إرشبدات اضبفية

 

 انهدف

 

 مالحظبت

1 1 5 -   

2 2  

33 
47 

درجة عندما يجيب على 
المفردتين اجابة 

 صحيحة 

  

   يجب اكمال كل السلسلة  52، 53، 52، 33        1 3

4 1 3 -   

5 1 

333      ،333 
درجة عندما يجيب على 

المفردتين اجابة 
 صحيحة

  

6 1 

 خبطئة  ، صحيحة

درجة عندما يجيب على 
المفردتين اجابة 

 صحيحة

  

7 2      253 ،593  ،547  ،545 
 

درجة عندمب يكىن 
 انترتيت كبمال صحيح

  

8 1 77 -   

9 1  

32   +52 

-   

17 1 147 -   

 

11 

 

 

2 2 ×4 =8 
53 ÷5  =2 
4×2  =32 

إجبثبت 3إذا أجبة 
صحيحة يحصم عهى 

 2درجتين إذا أجبة 
ثدرجة واجبثة واحد 
 يحصم عهى صفر

  

درجة عندما يجيب على  583،   553 1 12
المفردتين اجابة 

 صحيحة

  

13 2 01 
5 

   لكل مفردة درجة 

14 1 631 
136 

درجة عندما يجيب على 
المفردتين اجابة 

 صحيحة

  

15 2 285 
775 

   لكل مفردة درجة 

16 2  
 ضعفه نصفه العدد 

6 3 12 
17 5 27 

 

إجبثبت 3إذا أجبة 
صحيحة يحصم عهى 

 2درجتين إذا أجبة 
ثدرجة واجبثة واحد 
 يحصم عهى صفر
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