
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4math1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكـة العـربية السعـودية 

 

 المادة: رياضيات 
 الصف : الرابع االبتدائي  وزارة  التعليم 

 ساعتان ونصف  الزمن: للتعليم بمحافظة جدةاإلدارة العامة 
 5وراق :  عدد األ          المدرسة:
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 هـ1440/1441الفصل الدراس ي الول من العام الدراس ي   سئلة اختبار ل  ي توضيحنموذج 
        )ال يسمح باستخدام اآللة الحاسبة( 

 

اسم 
 ........... /  4 الصف .......................................  الطالبة

 درجات( نصف درجة على كل فقرة   ثمان)     .تحتها ااإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خط   ر السؤال الول: اخت

1.  
 معرفة  كتابة عدد بالصيغة اللفظية أو بالقياسية     .بالصيغة القياسية( اوثالثة  وثالثين ألف   ستة  وخمسين مليونا  )  تب العدد يك

 56330000 د 56300000 جـ  56303000 ب 56033000 أ 

2.  
 تطبيق     القيمة املنزلية و مقارنة         ؟  50000بمقدار  245678ما العدد الذي يزيد على العدد  

 300000 د 295678 جـ  305678 ب               275678 أ 

3.  
 مقارنة    معرفة     أي العداد التالية هو الصغر ؟ 

 8301491 د 9352349 جـ  8387399 ب 8642346 أ 

4.  
 معرفة تقريب          إلى أقرب مئة ألف.   36567767ب العدد قر    

 366000000 د 36500000 جـ  36560000 ب 36000000 أ 

5.  

جمالية لدخولهم  اإل  رياالت للشخص الواحد، فما التكلفة  8ا في زيارة متحف للعلوم، فإذا كان رسم الدخول  طالب   12يرغب 

 تطبيق  -  مسألة على الضرب                      املتحف؟

 رياال  90     د رياال 86 ج رياال 96 ب رياال  98    أ 

6.  
 معرفةإلبدال  خاصية ا   ( تعبر عن خاصية .... 5+  7=  7+   5الجملة ) 

 التوزيع  د اإلبدال  ج التجميع  ب العنصر املحايد  أ 

7.  

 استدالل         .، لتصبح الجملة التالية صحيحة اكتب العدد املناسب في   

   (4 +5 + )3  ( =2   +3    + )                                                            

 7 د 5  3 ب 2 أ 

8.  
ا بمبلغ  ، و بنطاال  بمبلغ  37اشترى خالد قميص  ، فكم دفع   52رياال  ا لذلك؟رياال     تطبيق مسألة على الجمع    ثمن 

 رياال   91 د رياال   90 ج رياال   89 ب رياال   88 أ 
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9.  

 استدالل   سؤال من االختبارات الدولية        ؟  8أي نقطة على خط العداد تمثل العدد 
  

 

 النقطة د  د النقطة جـ  ج النقطة ب  ب النقطة أ  أ 

10.  

  
 الشكل التالي يبين عدد علب عصير الليمون التي باعها مقصف مدرسة،  

 
 في أي يومين باع املقصف أقل عدد من علب عصير الليمون؟ 

 
 معرفة تنظيم البيانات 

 

 ربعاء وال الثالثاء  د ربعاءوال السبت  جـ  حد والثالثاء ال  ب ربعاء ثنين وال اإل أ 

11.  

  منها لخيه، فما الجملة العددية التي تمثل ما بقي منه؟ 10كرة مطاطية، أعطى  14اشترى عادل 
 تطبيق  ومسألة على الطرح كتابة جملة عددية

 4=  10 – 14 د 14=  10 – 14 جـ  4=  10+  14 ب 24=  10+  14 أ 

12.  

 تطبيق قاعدة من جداول الضرب    رز.عداد مختلفة من أكواب ال أ يوضح الجدول التالي كمية املاء التي نحتاج إليها لعمل 
 8 6 4 2 ∆ رز    ال 

  4 8 12 16املاء 
 .رز أكواب ال عدد من كمية املاء التي نحتاج إليها لعمل   اكتب القاعدة التي توضح العالقة بين

   = ∆  ÷2 د   = ∆  ×2 جـ    = ∆ - 2 ب     = ∆  +2 أ 

13 .  

  ( هو ...3)عدد أكبر من  إذا تم تدوير املؤشر املجاور، فإن احتمال 

 تطبيق  – االحتمال
 

 
 

 أقل احتماال   د متساوي اإلمكانية  ج أكثر احتماال   ب مؤكد  أ 

14.  
 معرفةالطرح  قواعد            = .... 36   -   36

 0 د 1 ج 30 ب 36 أ 

15.  
 استدالل ..  ...  ( هو  7( ومئاته أصغر من آحاده بواحد، وآالفه بها )  6عدد مكون من أربعة منازل، آحاده ) 

 7776 د 7506 ج 7056 ب 756 أ
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16.  

  مواد التنظيف التي اسُتعملت في مغسلة في أسبوع 

 
 رياالت،    3 الغسيل مسحوق في التمثيل أعاله، إذا كان سعر العلبة الواحدة من 

                                                                                   ل استدال  درجة   نصف  ؟ مسحوق الغسيلفما املبلغ الذي أنفقته املغسلة لشراء 

 ريال 140 د ريال 50 ج ريال 15 ب ريال  5 أ

 ثمان درجات ونصف       السؤال الثاني

 :أوجد ناتج كل من العمليات التالية .1

    
   درجة درجة

  

  

 درجة
 درجة  درجة درجة نصف 

ا خطوات الحل.  .2  أجب عن السئلة التالية موضح 

1.   
   درجة رتب العداد التالية من الكبر إلى الصغر.               

542180     ،524180      ،542018 
        ترتيب األعداد معرفة 

2.  
        ( بالصيغة التحليلية.23540اكتب العدد ) 

   درجة                    تطبيق –كتابة عدد بالصيغة التحليلية  

3.  

 يمثل عدد الهداف املسجلة من من الشكل املجاور  
ا سجل    قبل الفرق املشاركة في البطولة، كم فريق 

 ؟ 5أقل من 
 
 

 درجة                        معرفة –تفسير التمثيل بالنقاط 
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 ثمان ونصف       السؤال الثالث

3.  
ا بمبلغ ا  رياالت، فكم يعيد إليها البائع؟      5رياالت، وأعطت البائع  4شترت خولة دفتر 

 تطبيق   درجةمسألة على الطرح 
 

4.  

، فبكم  98في مادة العلوم للفصل الدراس ي الول، وفي الفصل الدراس ي الثاني كانت درجتها  72صلت سناء على الدرجة ح
                                                                                           ا تحسن تحصيل سناء ؟درجة تقريب  

 ( درجة ونصف)  تطبيقتقدير الطرح 
 

5.  

ل بالعمدة املبين أدناه الذي يمثل عدد الدقائق التي قضاها خالد في حل واجب الرياضيات في السبوع  ي استعمل التمث
         املاض ي، لإلجابة على السؤالين :                                                                                                

 في أي يوم قض ى خالد أطول وقت  (أ 

 في حل واجب الرياضيات؟ 

 تفسير بالعمدة معرفة    نصف

 كم دقيقة قض ى خالد في حل واجب   ( ب

 الرياضيات في يوم الثالثاء؟

 تفسير بالعمدة معرفة  جةدر  نصف

6.  

 ، واذكر الخاصية التي استعملتها. كتب العدد املفقودا

3  ( +6  +7  ( = )   +6 + )7       

 رفة ميع معتجخاصية الة درج                                                               خاصية ............................. 

7.  
 22×  37در ناتج الضرب ق

 تطبيق تقدير الضرب    درجتان
 الصحيحة من الطالبات اإلجاباتتقبل  جميع  

8. 

 الرمية الولى   
 كتابة شعار  

ية 
ثان

ة ال
رمي

ال
 

 ......  شعار، شعار  شعار

 كتابة، كتابة .....  كتابة

 أكمل الجدول املجاور إليجاد عدد النواتج املمكنة   
 عند رمي قطعة نقود مرتين. 

 
 عدد النواتج املمكنة = ....... 

 ( درجة)  تحديد النواتج املمكنة          تطبيق

 درجة   استدالل                     ∆، أوجد قيمة    708=    ∆ +   414   ذا كان إ .9

∆  .... = 
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 خمس درجات       الرابع السؤال 

 

1. 

 جدول الدالة التالي:أكمل 
 4 -  ∆القاعدة:  

 ( املخرجة )  ( ∆املدخلة ) 
16  
14  
10  
8  

 
 تطبيق    درجة ، ربع على كل عدد 

1. 

  8رياالت وفيها  7قلم تلوين، فإذا كانت القالم تباع في علب ثمن الواحدة  24ا لترسم لوحة باستعمال اشترت الجوهرة أقالم  
  1أقالم، فكم دفعت ثمنا لألقالم؟                                                        

 
 )درجة ونصف(  استدالل  خطة حل املسألة

 
 
 
 
 

2. 

نبتة في الصف الثالث، إذا   10نبتات في الصف الثاني، و  7نبتات في الصف الول، و  4زرع محمود نبتات في حديقته، فزرع 
   استمر هذا النمط، فكم نبتة زرع في الصف السابع؟

 )درجة ونصف(  استدالل  خطة حل املسألة
 
 

 
 
 
 
 

3. 
 اكتب العدد املناسب في   

 ( )درجة     تطبيق   الضرب في مضاعفات العشرة                  =3500×   5،  فإن      =   7×  5إذا كان 

 انتهت السئلة 


