
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/4math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة هيماء للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 7 معرفة و فهم

 3 حل مشكالت

_____________________________________________________________________________________ 

 هو........... 57ضعف العدد أ/:اختار االجابة الصحيحة(1

             141                  114                107                170  

 فً المتسلسلة هً.......................x قٌمة            x ...........،،25،15، 12 /ب  

___________________________________________________________ 

 قام زٌاد و مروان برمً حجر نرد أربع مرات و حصلوا على االرقام التالٌة  (2

                                      

 ساعد زٌاد و مروان فً تكوٌن 

 و أصغر عدد .................                         أكبر عدد ..............  

___________________________________________________________ 

 ساعد حمدان للتأكد من ناتج عملٌة الطرح التً قام بها  (3

372 – 511  =531 

___________________________________________________________ 

 للبائع ثمناً لألغراضكرات و لباساً رٌاضٌاً و دفع  2اشتري ُعمر مضرب و  (4

 رٌاالً . 23 

 فكم ثمن اللباس الرٌاضً ؟  

........................................................................... 

............................................................................. 

 

 

 

 

 الثمن العنصر
 لاير 5 الكرة

 لاير 3 المضرب
اللباس 
 ؟؟؟؟ الرياضي

 درجتين

 درجة واحدة

 درجة واحدة

6 3 5 2 

 اسم الطالب :  مدرسة هيماء للتعليم االساسي 

(1اختبار قصير ) الصف : الرابع   

 درجة واحدة



 زوار مهرجان عمان للعلوم فً الٌوم األول ٌقول زاٌد  أن عدد حضور ( 1

  شخص 2733شخص و فً الٌوم الثانً حوالً  5131حوالً 

 ______________ عند تقرٌب عدد الحضور فً الٌوم األول الً أقرب عشرة ٌكون أ(

و االعداد التً عند تقرٌبها ألقرب مائة نحصل ) عدد حضور الٌوم الثانً (  2733صل بٌن العدد  ب(
 علٌه

 

 

  

________________________________________________________________ 

 الطرٌقة  الم األعداد اآلتٌة تصاعدٌاً بهذهرتب س (6

0113  ،0111  ،1303  ،1331  ،1313  

 سالم ، ثم اكتب الترتٌب التصاعدي الصحٌح لألعداد اكتشف الخطأ الذي وقع فٌه 

____ ،____ ،____ ،____ ،____ 

___________________________________________________________ 

 ر حساب المبالغ التً ٌمتلكوها و أخٌه شراء جهاز لوحً معاً فقرٌرٌد ابراهٌم  (7

النقود معهم بإستخدام االستراتٌجٌة  رٌاالً .. توصل لمجموع  366لاير و اخٌة  261حٌث ٌمتلك ابراهٌم 
المناسبة ؟ 

......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

__________________________________________________________ 

 ٌمكن ان نضرب 1 × 32ٌدعً أحمد أن إلٌجاد حاصل ضرب  ( 8

 نجد ضعف الناتج . 2 × 32العدد  

 ال     نعم    هل إدعاء أحمد صحٌح ؟  

فسر اجابتك . 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 درجة واحدة

 درجة واحدة

 درجة واحد

 درجتان

2733 

2731 

2711 

2616 

2761 


