
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  )8( األسبوعحصاد 
  

  /........عراب: الجمیلصفي    .: ................................الرائعاسمي 
  
  :یلي أوجد ناتج ما)1

، فما ھو العدد في 35كان الناتج  5لدى سامي بطاقة بھا عدد ا إذا ضربھ في 
  البطاقة؟
  ـــــــــــــــــــ:اإلجابة

  
  :الصحیحة اإلجابةظلل الشكل البیضاوي یمین 

  :ما تقدیرك لوزن الخروف)2
  كجم6000كجم 60جم 600جم 60

  
من البسكویت حسب الوصفات في الجدول  أنواعترید فاطمة صنع ثالثة )3

  :األتي
  بسكویت الجوز  بسكویت الشكالتھ  بسكویت الشوفان

  جم 225طحین   جم 100زبدة   جم 175زبدة 
  جم 100سكر   جم 50سكر   جم 150سكر 

  جم 150زبدة   جم 90طحین   جم 75شوفان 
  جرام 50مكسرات   جم 15مسحوق الكاكاو   جم 25مكسرات 

  ما الوزن الكلي للمقادیر في كل وصفة؟)أ
  الوزن بالجرامات  نوع البسكویت

    بسكویت الشوفان
    بسكویت الشكوالتھ

    بسكویت الجوز
وربع عادت إلى  م وبعد ساعھ 4:30ذھبت بدریة إلى منزل جدتھا الساعھ )4

  ـــــــــــــــــــــــــفإن الوقت الذي غادرت فیھ بدریة منزل جدتھا ھو. منزلھا
  



  
  
  
  

 

  )8( األسبوعحصاد 
  

  /........عراب: صفي الجمیل   .: ................................اسمي الرائع
  
  :یلي أوجد ناتج ما)1

، فما ھو العدد في 35كان الناتج  5سامي بطاقة بھا عدد ا إذا ضربھ في لدى 
  البطاقة؟
  ـــــــــــــــــــ:اإلجابة

  
  :الصحیحة اإلجابةظلل الشكل البیضاوي یمین 

  :ما تقدیرك لوزن الخروف)2
  كجم6000كجم         60جم            600جم           60

  
البسكویت حسب الوصفات في الجدول  من أنواعترید فاطمة صنع ثالثة )3

  :األتي
  بسكویت الجوز  بسكویت الشكالتھ  بسكویت الشوفان

  جم 225طحین   جم 100زبدة   جم 175زبدة 
  جم 100سكر   جم 50سكر   جم 150سكر 

  جم 150زبدة   جم 90طحین   جم 75شوفان 
  جرام 50مكسرات   جم 15مسحوق الكاكاو   جم 25مكسرات 

  للمقادیر في كل وصفة؟ما الوزن الكلي )أ
  الوزن بالجرامات  نوع البسكویت

    بسكویت الشوفان
    بسكویت الشكوالتھ

    بسكویت الجوز
م وبعد ساعھ وربع عادت إلى  4:30ذھبت بدریة إلى منزل جدتھا الساعھ )4

  ـــــــــــــــــــــــــفإن الوقت الذي غادرت فیھ بدریة منزل جدتھا ھو. منزلھا
  


