
 

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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 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

    .................................................................................................................................................    ١٩٢٠٠٣) يف العدد: ٩اكتب القيمة املنزلية للرقم ( -٤  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  صيغت� اللفظية والتحليلية.بال ٣٠٧٠٠٤اكتب العدد  -٣ .................................................................................................................................................  بالصيغة القياسية. اكتب العدد مئة وخمسة وأربعون ألًفا ومئتان وسبعة وثالثون -٢    د) سبعة و�انون ألًفا ومئة وتسعون     ) سبعة و�انون ألًفا ومئة واثنان وتسعون    جـ    نواثنان وتسعو ب) �ان مئة وواحد وسبعون ألًفا أ) �ان مئة ألف وسبع مئة وتسعة عرش            هي: ٨٧١٩٢الصيغة اللفظية للعدد:  -٧    ١٠٠٠٠د)                    ١٠جـ)                 ١٠٠٠ب)                 ١٠٠أ)        هي: ٢٧١٣٨٥) يف العدد: ١القيمة املنزلية للرقم ( -٦    ٦٠٠٠٠٦د)               ٦٠٠٠٦جـ)                ٦٠٠٦ب)                 ٦٠٦أ)         ألًفا وستة هي:�الصيغة القياسية للعدد: ست -٥    وستة عرشمائة ألف مئتان وستة عرش                       د) ج) مائة ألف و        عرشة آالف ومئتان وستة عرش ألف ومئتان وستة عرش                            ب) أ)        هي: ١٠٠٢١٦ الصيغة اللفظية للعدد: -٤    ٦٢٥١د)             ١٠٥٠٢٦) ـج             ١٥٢٦ب)              ١٠٥٢٦أ)        هي للعدد: ١٠٠٠٠٠+  ٥٠٠٠+  ٢٠+  ٦الصيغة التحليلية:  -٣    ٨٠٠٠٠د)                 ٨٠٠٠جـ)                ٨٠٠ب)                    ٨٠ أ)       هي: ٦٤٥٨٠٢) يف العدد: ٨القيمة املنزلية للرقم ( -٢   ٣٢٦٤٥١) د            ٤٥١٣٢٦) جـ           ٣٢٦٤٥ )ب            ٣٢٦٤٥٠ )أ       هي: �ن ألًفا وأربع مئة وواحد وخمسيالصيغة القياسية للعدد: ثالث مئة وستة وعرش -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١

                  دائياالبت الرابع الصف          األلوف مئات ضمن المنزلية القيمة         باراخت على تدريب 
               



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

  .................................................................................................................................................    ٥٩١٩٢٠٠٣) يف العدد: ٥اكتب القيمة املنزلية للرقم ( -٤  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  بالصيغت� اللفظية والتحليلية. ٣٢٥٥٢٣٣٦اكتب العدد  -٣ .................................................................................................................................................  مئة وأربعون ألًفا ومئتان وسبعة وثالثون بالصيغة القياسية.مليون و اكتب العدد  -٢             مئة ألف وسبع مئة واثناند)                     مليون وسبعون ألًفا واثنانجـ)               مليون وسبع آالف واثنانب)                          واثنان مئةمليون وسبع أ)       هي: ١٠٠٧٠٠٢الصيغة اللفظية للعدد:  -٧    ١٠٠٠٠٠٠د)              ١٠٠٠٠٠جـ)                  ١٠٠٠٠ب)                   ١٠٠٠أ)       هي: ١٠٤٠٧٥٠) يف العدد: ١القيمة املنزلية للرقم ( -٦    ٩٠٠٥٢د)                ٩٠٥٥٢جـ)                 ٩٠٠٥٥٢ب)                 ٩٠٠٥٥أ)       هي: تسع مئة ألف وخمس مئة واثن� وخمس�الصيغة القياسية للعدد:  -٥      اثنان وثالثون مليونًا وألفان وثالث مئةد)              ومئتان وثالثوناثنان وثالثون مليونًا ج)        ألًفا ومئتان وثالثون اثنان وثالثونب)            مليونًا وألفان وثالث مئة ثالثة وعرشونأ)       هي: ٣٢٠٠٢٣٠٠الصيغة اللفظية للعدد:  -٤    ٢٦١٠٧٠٠٠د)             ٢٦١٧٠جـ)              ٢٦١٧٠٠٠ب)              ٢٦١٧٠٠أ)        هي للعدد: ٢٠٠٠٠٠٠+  ٦٠٠٠٠٠+  ١٠٠٠٠ + ٧٠٠٠الصيغة التحليلية:  -٣    ٦٠٠٠٠٠٠٠د)               ٦٠٠٠٠٠٠جـ)                ٦٠٠٠٠ب)                   ٦٠٠٠أ)        هي: ٥٦١٧٤٥٩٠٨) يف العدد: ٦القيمة املنزلية للرقم ( -٢   ٤٥٢٥٨٦٦١٢د)             ٤٣٢٥٨٦٦١٢جـ)            ٤٣٢٥٨٦٥١٢ب)             ٤٣٢٥٨٦١٢أ)        ي:ه اثنا عرشمئة و  ستألًفا و  ��انمئة وستة و  وخمس مليونًا � وثالث�أربع مئة واثن      الصيغة القياسية للعدد:  -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١

                  دائياالبت الرابع الصف             الماليين ضمن المنزلية القيمة            اختبار على تدريب 
               



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

نقاط عندما يجيب إجابة صحيحة، فإذا حصل الفريق  ٥يف مسابقة األلغاز يحصل الفريق عىل  -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١ إجابة صحيحة؛ فأي الفريق� كانت إجاباته  ١٢الفريق الثا� نقطة، بين� أجاب  ٥٥األول عىل  دقيقة  ١٧ودقيقة عندما يركب حافلة املدرسة،  ٢٢يستغرق إس�عيل يف الذهاب للمدرسة  -٢  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  املعطيات ناقصة  د)      جـ) االثنان متساويان        ب)الفريق الثا�         أ) الفريق األول   الصحيحة أك�؟ ، ف� الهديتان اللتان �كنها رياالً  ٣٠. إذا كان مع رقية رياالً  ١٣رياال، ومجلة سعرها  ٢١ سعرها رياال، وحقيبة ١٨ سعرها رياالت، ولعبة ٩ ه، وقلم سعر رياال ١٥يف محل الهدايا كرة سعرها  -٣  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  املعطيات ناقصةدقائق              د)  ١٠جـ)      دقائق           ٥ب)     دقائق           ٧أ)   ؟املدرسة إذا ركب مع والده ع� إذا ركب حافلةدقيقة عندما يركب سيارة والده، كم دقيقة سيقل زمن الذهاب  ١٢عندما يركب سيارة صديقه، و ن        رياًال، ويريد حسام أن يشرتي وجبة له ولكل واحد م ١٨إذا كان سعر الوجبة الواحدة  -٢  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................   مرات ٧ د)               مرات   ٥مرات               جـ)  ٨ب)     مرات           ٦أ)   كيًسأ؟ ٢٧فسها. فكم مرة يحتاجان لنقل أخوه أن ينقل الكمية نيستطيع راشد نقل كيس� من أكياس التسوق من السيارة إىل املنزل يف املرة الواحدة، ويستطيع  -٤  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  د) الحقيبة واملجلة     جـ) القلم والحقيبة        ب) القلم واللعبة     الكرة والقلم      أ)   يعيد إليها البائع أي نقود؟ رشاؤه� دون أن   ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  األربعة، فكم رياًال يدفع؟أصدقائه 

                  االبتدائي الرابع الصف                        المسألة حل مهارة                   اختبار على تدريب 
               



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

               ٠٠٠٠٠ <  ٦٥٨٤٣١اكتب رق� مناسبا يف    ؛ لتصبح الجملة التالية صحيحة:  -٤    ١   ٨٩٠٣٥  >  ١٣٤٢٦٤٦؛ لتصبح الجملة التالية صحيحة:    اكتب رق� مناسبا يف  -٣    (>،<،=).مستعمال   ٩٧٦٤٢          ٨٠٠٠٠٠+  ٦٠٠٠٠+  ٤٠٠+  ٦٠+  ٢ العددين: قارن ب�  -٢    ٥٢٣٦٠٨٥٠٠  د)       ٥٢٣٧٠٨٠٠جـ)     ٥٢٣٧٠٨٥١٦ ب)      ٥٢٣٧٨٥٠٠أ)    ٥٢٣٧٠٨٥٠٠>    ..............   -٧    ١٣٢٦٧٢١  د)         ١٤٣٦٧٢١جـ)        ١٣٤٦٧٠٠ ب)        ١٣٤٥٧٢١أ)     .......   <  ١٣٤٦٧٢١   -٦    ٥٢٤٦٠  د)            ٥٢٤٧٠جـ)            ٥٢٤٧٧ ب)            ٥٢٤٦٧أ)      العدد اثنان وخمسون ألفا وأربع مئة وسبعة وستون أكرب من العدد: -٥    املعطيات ناقصة  د)          =  جـ)          <  ب)          > أ)    ٦٧٢٨٠٩  .......  ٦٧٢٨٠٩  -٤    املعطيات ناقصة  د)          = جـ)           <  ب)          > أ)    ٣٥٤٦  .......  ٣٥٤٦٠  -٣    املعطيات ناقصة  د)          = جـ)           <  ب)          > أ)    ٧٧٢١٥  .......  ٧٢١٥   -٢    املعطيات ناقصة  د)          = جـ)           <  ب)          >  أ)    ١٣٤٧  .......  ١٣١٧   -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١

                  االبتدائي الرابع الصف                        األعداد بين المقارنة                   اختبار على تدريب 
               

  



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

    ٥٨٣٥،  ٥   ٢٧،  ٥٧٥٢،  ٥٦٢٨         :األعداد التالية مرتبة من األصغر إىل األكرباكتب رق� مناسبا يف    ؛ لتصبح  -٤    ٢٧    ٧٨٤،  ٢٧٣٢٨٠،  ٢٧٠٥٦٢،  ٢٦٧٩٠٢       األعداد التالية مرتبة من األكرب إىل األصغر:اكتب رق� مناسبا يف    ؛ لتصبح  -٣      .................................................................................      من الحيتان، رتب هذه املسافات من األصغر إىل األكرب.      يب� الجدول املجاور املسافات التي تقطعها أربعة أنواع  -٢       املعطيات ناقصة  د) غ� مرتبة     جـ)        من األكرب إىل األصغر ب)  من األصغر إىل األكرب     أ)   مرتبة: ٦٠٦٠٥،  ٥٦٠٦٠،  ٦٠٥٠٦األعداد  -٦       املعطيات ناقصة  د) غ� مرتبة     جـ)        من األكرب إىل األصغر ب)  من األصغر إىل األكرب     أ)    مرتبة:١٧٧٨٤،  ١٨٤٥١،  ١٧٤٧٢ األعداد  -٥                                    املعطيات ناقصة  د) غ� مرتبة     جـ)        من األكرب إىل األصغر ب)  من األصغر إىل األكرب     أ)    مرتبة: ٣٧٢٣٠،  ٣٤٨٩٣،  ٢٩١٦٧ عداداأل   -٤                                    املعطيات ناقصة  د) غ� مرتبة     جـ)        األكرب إىل األصغرمن  ب)       من األصغر إىل األكربأ)    مرتبة: ٦٠٢٥٢٦٤،  ٦٠٥٢٢٦٤،  ٦٠٥٢٤٦٢ عداداأل   -٣    ٤٧٥٩٠٧ ،  ٤٧٨٢٩٤،  ٤٧٠٣٠٥  د)              ٤٧٨٢٩٥ ،  ٤٧٨٢٩٤،  ٤٧٨٣٠٥ جـ)   ٤٧٥٩٠٧ ،  ٤٧٨٢٩٤،  ٤٧٨٣٠٥  ب)              ٤٧٥٩٠٧ ،  ٤٧٨٢٩٤ ، ٤٧٨٢٨٥ أ)    من األكرب إىل األصغر؟ م� ييل �ثل ترتيبًا صحيًحاأي    -٢    ١٢٨٧٣،  ١٢٧٨٣،  ١٥٣٧٨  د)                    ١٢٣٥٣،  ١٢٣٧٩،  ١٢٣٧٨ جـ)             ١٢٨٧٣،  ١٢٧٨٣،  ١٢٣٧٨  ب)                    ١٢٨٧٣،  ١٢٣٧٦،  ١٢٣٧٨  أ)    من األصغر إىل األكرب؟أي م� ييل �ثل ترتيبًا صحيًحا    -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١

  ٨٠٠  القاتل  ٣٥٠٠  األحدب  ١٢٥٠٠  الرمادي  ١٦٠٠  األزرق  املسافة(كم)  الحوت

                  االبتدائي الرابع الصف                        األعداد ترتيب                             اختبار على تدريب 
               

١

  



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

، ٥٠٠، وقدرته سعاد بـ ٦٠٠حبة فاصولياء، فإذا قدرت مريم عدد بـ  ٥٧٢يحتوي وعاء عىل  -٤ .................................................................................................................................................  إىل أقرب ألف. ٦٨٧٣٦٥٢قرب العدد  -٣ .................................................................................................................................................  إىل أقرب مئة. ١٤٤٧قرب العدد  -٢    مليوند)           مئة ألفجـ)     عرشة آالفب)             ألفأ)        مقربًا إىل أقرب: ١٢٤٨٣٠العدد هو  ١٢٠٠٠٠العدد  -٧    ٥٠٠٠٠٠٠د)         ٤٠٠٠٠٠٠جـ)      ٤٩٠٠٠٠٠ب)       ٤٨٠٠٠٠٠أ)        هو: مليونمقربًا إىل أقرب  ٤٨٧٢٠١٨العدد  -٦    ٣٠٠٠٠٠د)          ٢٠٠٠٠٠جـ)        ٢٤٠٠٠٠ب)         ٢٣٠٠٠٠أ)        مقربًا إىل أقرب مئة ألف هو: ٢٣٧٥٢٤العدد  -٥    ٦٦٠٠٠د)            ٦٥٠٠٠جـ)          ٧٠٠٠٠ب)           ٦٠٠٠٠أ)        هو: عرشة آالفمقربًا إىل أقرب  ٦٥٢٨١العدد  -٤    ٣٠٠٠د)               ٢٠٠٠جـ)            ٢٤٠٠ب)            ٢٣٠٠أ)        هو: ألفمقربًا إىل أقرب  ٢٣٨٩العدد  -٣    ٦٠٠د)                 ٥٠٠جـ)              ٥٩٠ب)              ٥٨٠أ)        هو: مئةمقربًا إىل أقرب  ٥٨١العدد  -٢   ٦٢٣د)                 ٦٣٠جـ)              ٦٢٠ب)              ٦٠٠أ)        عرشة هو: مقربًا إىل أقرب ٦٢٣العدد  -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١         .................................................................................................................................................    رِّب العدد إىل أقرب مئة؟ب عندما تقفمن منه� كان تقديرها األصو 

                  االبتدائي الرابع الصف                        األعداد تقريب                             اختبار على تدريب 
               



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

ثالثة عروض لبيع جهاز  �ناسبة اإلجازة الصيفية قدم أحد محال بيع أجهزة الحاسب اآليل -١  (البحث عن �ط/رسم صورة/الحل عكسيا/إنشاء جدول)  :باستع�ل الخطة املناسة اخرت اإلجابة الصحيحة -١ رياًال. أي  ٢٥٩٧ ، والثالث بـرياالً  ٢٧٣٢رياالت، والثا� بـ  ٢٦١٠حاسب مع توابعه؛ األول بـ  لوحات، ويف اليوم  ٦لوحات، ويف اليوم الثا�  ٥استقبل معرض الرتبية الفنية يف اليوم األول  -٢ .................................................................................................................................................  العروض متساوية د)          العرض الثالثجـ)         الثا�   عرضال ب)         األول  عرضأ) ال   العروض هو األقل؟ أخرى أعطتها له  رياالت ٥باإلضافة إىل  رياالت ووضعها يف حصالته، ٨وفّر طالل هذا األسبوع  -٣  .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  لوحة ٥٠د)                   لوحة ٤٩جـ)               لوحة ٤٨ب)               لوحة ٤٧أ)    لوحة. إذا استمر يستقبل اللوحات بالنمط نفسه، فكم لوحة يستقبل يف اليوم العارش؟ ٢٠لوحة، ويف اليوم السادس  ١٥لوحة، ويف اليوم الخامس  ١١اليوم الرابع لوحات، ويف  ٨الثالث  رياالت،  ٣اشرتت مريم لكل من صديقاتها الثالث علبة عص�. إذا كانت تكلفة العلبة الواحدة  -٤  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ٢٣د)                          ٢٢جـ)                       ٢١ب)                      ٢٠أ)    رياال. فكم رياًال كان يف الحصالة؟ ٤٣رياالت أعطاها له أبوه. فأصبح يف الحصالة  ٩والدته، و سعر  ١٢٠٠سعرا حراريا، فإذا أحرق  ٣٥٠ مارس عامر الرياضة ساعة فإنه يحرق حوايلإذا  -٢   .................................................................................................................................................   رياالت ١٠د)                   رياالت ٩جـ)                رياالً  ١٢ب)              رياالت ٦أ)    فكم رياًال تدفع مريم عن الجميع؟     ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  فرس إجابتك.  فهل يكون قد مارس الرياضة أك� من ثالث ساعات؟حراري يف آخر مرة مارس فيها الرياضة؛ 

                  االبتدائي الرابع الصف                 المسألة حل ءاستقصا                       اختبار على تدريب 
               



 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها  
 

ورقة من فئة  ١٢رياالت، و ٥أوراق من فئة  ٦رياالت، و ١٠أوراق نقدية من فئة  ٣لدى نورة  -٤ .................................................................................................................................................  ٧٢٥٤٦٢اكتب الصيغة اللفظية للعدد  -٣ .................................................................................................................................................  .ليونإىل أقرب م ٤٧٧٥٠٠٠قرب العدد  -٢    ٥د)                    ٤جـ)                      ٣ب)                            ٢أ)       ٨٢   ٥٩>  ٨٢٣٥٩  ؟الجملة العددية التالية صحيحةما العدد الذي يجعل  -٧    ةاملعطيات ناقصد)        غ� مرتبةجـ)     من األصغر إىل األكربب)      من األكرب إىل األصغرأ)       مرتبة: ٣٥٨٩،  ٣٥٦٠،  ٣٥٤٢،  ٣٤٩٨األعداد:  -٦    ٩١٦٧٥د)                ٩١٧٦٥جـ)              ٩١٠٧٦٥ب)           ٩٠١٧٦٥ أ)       للعدد:هي  ٩٠٠٠٠+  ١٠٠٠+  ٧٠٠+  ٦٠+  ٥الصيغة التحليلية  -٥    ٧٠٠٠٠د)                  ٧٠٠٠جـ)                   ٧٠٠ب)                    ٧٠أ)       ؟ ٢٧٣١٥٨يف العدد  ٧ما القيمة املنزلية للرقم  -٤    + د)                       = جـ)                     > ب)                     < أ)       صحيحة؟ ٣٤٥١٠٦١٩  .......  ٣٤٥٠١٦١٩: أي الرموز التالية يجعل الجملة -٣    ٥٤٦٧٨٥٠٠د)            ٥٤٧٠٠٠٠٠جـ)         ٥٤٦٠٠٠٠٠ب)          ٥٤٠٠٠٠٠٠أ)       هو: ألف مقربًا إىل أقرب مئة ٥٤٦٧٨٤٩١العدد  -٢   ٤٥١٨٦٠د)                ٤٥١٨٠٦جـ)              ٤٥١٨٦ب)              ٤٥١٦٠٨أ)        �ثل الصيغة القياسية للعدد أربع مئة وواحد وخمس� ألًفا و�ا� مئة وستة؟ أي م� ييل -١  اخرت اإلجابة الصحيحة: -١   .................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................  رياًال؟ ٨٢يف لرشاء حقيبة بـ الريال الواحد. هل لديها املبلغ الكا 

                  االبتدائي الرابع الصف                                                                           األول الفصل اختبار 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

دقيقة، وسيخرج الطالب يف اسرتاحة قص�ة بعدها بحصت�.  ٢٤تنتهي حصة الرياضيات بعد  -٢    ٥٢د)                      ٥١جـ)                  ٥٠ب)               ٤٩أ)        : هو ٢٧+  ١١+  ١٣حاصل الجمع الذهني لـ :  -٧    ٧+٣+٤د)                      ٢٦+٣٣جـ)                 ٢٦+١٤ب)                ٣٣+١٤أ)        :فإننا نجمع أوالً    ٢٦+  ٣٣+  ١٤الجمع الذهني لـ :  عند -٦    ٥٥د)                      ٥٤جـ)                  ٥٣ب)                ٥٢أ)        هو: ١٣+  ٢٤+  ١٧حاصل الجمع الذهني لـ :  -٥    ٦د)                       ٤جـ)                     ٥ب)                  ٠أ)        ٠=  ..... - ٥ما العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة؟  -٤    ٢٢د)                       ٧جـ)                   ٢٣ب)                 ١٥أ)        )٧+  ..... ( + ١٥=  ٧) + ٢٣+  ١٥(ما العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة؟  -٣    ١د)                       ٠جـ)                     ٢ب)                ٤٥٢أ)        ٤٥٢=  ..... - ٤٥٢ما العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة؟  -٢   ٩٧د)                     ٩٦جـ)                   ٩٤ب)                  ٩٥أ)        .....+  ١٣=  ١٣+  ٩٦ ما العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة؟ -١   اخرت اإلجابة الصحيحة: -١ . أيته� مثلثات ٥ت ومربعا ٣دوائر، ولدى شي�ء دائرت� و ٣مربَعْ�ِ ومثلثات و  ٥لدى نورة  -٣ .................................................................................................................................................  دقيقة؛ فكم دقيقة بقيت لخروجهم؟ ٤٥كل حصة فإذا كانت مدة    .................................................................................................................................................    ٢٨+  ١٦+  ٢٢اجمع ذهنيا:  -٤ .................................................................................................................................................  لديه� أشكال هندسية أك� من األخرى؟
  

                  االبتدائي الرابع الصف            الطرح وقواعد الجمع خصائص            اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

با إىل أقرب مئة هو: ٥٨٤+  ٣٢٧ناتج جمع  -١   اخرت اإلجابة الصحيحة: -١ با إىل أقرب  ٣٤٣١ - ٩٣٩٩ناتج طرح  -٢   ٨٠٠د)                     ٩٠٠جـ)                   ٩٢٠ب)                  ٩١٠أ)        مقرَّ با إىل أقرب ألف هو: ٨٦٠٢+  ٥٤٨٦ناتج جمع  -٣    ٥٠٠٠د)                     ٦٠٠٠جـ)                  ٥٨٠٠ب)                  ٥٩٠٠أ)        مئة هو:مقرَّ با إىل أقرب ألف هو: ٦٢٨٠٤ - ٩٥٤٣٨ناتج طرح  -٤    ١٤٢٠٠د)                   ١٥٠٠٠جـ)                ١٤٠٠٠ب)                ١٤١٠٠أ)        مقرَّ با إىل أقرب ألف يكون مجموعه�  -٤ ................................................................................................................................  (قرب إىل أقرب ألف) نزل؛ فكم مرتًا تقريبًا قط قطع؟  مرتًا. فإذا صعد القمة ثم  ٨٨٥٠صعد متسلق قمة جبل إفرست التي يبلغ ارتفاعها  -٣  ................................................................................................................................  قرب إىل أقرب ألف)فكم تقريبا تقدر الفرق ب� قطري هذين الكوكب�؟ (   كيلومرتًا. ١٢٠٥١١كيلومرتًا، وقطر كوكب زحل  ١٤٢٩٥٣إذا كان قطر كوكب املشرتى  -٢    ناتج قسمةد)                ناتج رضبجـ)            ناتج طرحب)            ناتج جمعأ)        مقربا إىل أقرب مئة. ٤٦٠،  ٣٣٨هو ................. العددين  ٨٠٠العدد  -٧    ناتج قسمةد)                ناتج رضبجـ)            ناتج طرحب)            ناتج جمعأ)        مقربا إىل أقرب ألف. ٧٢٧٩،  ١٦٨٠٧هو ................. العددين  ٢٤٠٠٠العدد  -٦    ناتج قسمةد)                ناتج رضبجـ)            ناتج طرحب)            ناتج جمعأ)        مقربا إىل أقرب مئة. ٣٢٦٩ ، ٨٧٥٢ العددينهو .................  ٥٥٠٠العدد  -٥    ٣٣٠٠٠د)                   ٣٢٠٠٠جـ)                ٣٢٦٠٠ب)                ٣٢٧٠٠أ)        مقرَّ   ................................................................................................................................    . ١٠٠٠٠اكتب عددين بحيث إذا قُرِّ
 
  

                  االبتدائي الرابع الصف                   والفرق المجموع تقدير                  اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

ويبدل دقيقة ليستحم  ١٨سيذهب سا� إىل بيت خاله بعد لعب الكرة، فإذا كان يحتاج إىل  -١   اخرت اإلجابة الصحيحة:-١ رياالت للكبار،  ٤زارت فاطمة حديقة الحيوانات مع أبيها وأمها، فإذا كان �ن تذكرة الدخول  -٢  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  عةحوايل الساعة الرابد)     الساعة الرابعةجـ)     حوايل الساعة الثالثةب)     الثالثة �اما الساعةأ)  من اللعبة حوايل الساعة الثانية بعد الظهر؟دقيقة أخرى ليقطع مسافة الطريق، فمتى يصل إىل بيت خاله إذا علمت أنه انتهى  ٣١مالبسه، و يوميا، فكم ساعة تقريبا تقرأ سنويا عل� بأن عدد أيام السنة إذا كانت سعاد تقرأ ساعت�  -٣  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  رياالت ١٠د)             رياالت ١٠قرابة جـ)               رياالت ٩ب)              رياالت ٨أ)   ياال دفع والد فاطمة �نا لتذاكر الدخول؟وريال� للصغار، فكم ر قرصا مدمجا، فهل ما  ٣٣قرصا مدمجا، ولدى نارص  ٤٢قرصا مدمجا، ولدى خالد  ٢١لدى سامي  -٤  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  ساعة ١٠٠٠حوايل د)           ساعة ٧٠٠حوايل جـ)              ساعة ٧٥٠ب)            ساعة ٨٠٠أ)   يوما تقريبا؟ ٣٥٤الهجرية    .................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  طالبة من الصف الرابع، ف� عدد طالبات الصف الخامس الال� شاركن يف الرحلة تقريبا؟ ٣٦     طالبة من الصف� الرابع والخامس يف رحلة إىل املتحف الوطني. إذا كان من بينهن  ٥٠شاركت  -٢  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................   املعطيات ناقصة د)        ١١يساوي  جـ)        ١١٠ال، بل أقل من  ب)        ١١٠نعم أك� من أ)   قراص مدمجة؟أ  ١١٠معهم جميعا أك� من 
  
  
  
  

                  االبتدائي الرابع الصف                     المسألة حل مهارة                      اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

  ............................................................................................................................  ............................................................................................................................    تقريبا. ٤٠٠٠٠اكتب عددين كل منه� مكون من خمسة أرقام، ويبلغ مجموعه�  -٤ ...........................................................................................................................  .مئةمقربا إىل أقرب  ٧٣٤٦+  ٢٣٨٢٤أوجد ناتج جمع  -٣ ...........................................................................................................................  ؟زجاجة جمع الفريق يف الشهرين معا  زجاجة يف الشهر الثا�، فكم  ٢٣٦و زجاجة يف الشهر األول ١٧٨فإذا جمع الفريق   ق أصدقاء البيئة يف املدرسة الزجاجات الفارغة من أجل إعادة تدويرها. يجمع فري -٢    ٨٤،  ٢٩٤د)                 ١٨٤،  ٣٩٤جـ)             ٨٤،  ٣٩٤ب)           ٨٤،  ٣١٤أ)        مقربا إىل أقرب مئة. ..... ، .....هو ناتج جمع العددين:  ٥٠٠العدد  -٧    ٩٧٠٠د)                       ٩٦٠٠جـ)                  ٩٦٢٠ب)                ٩٦٣٠أ)        مقربا إىل أقرب مئة: ٥٤٣٢+  ٤١٨٩ناتج جمع  -٦    ٨٠٠د)                        ٧٠٠جـ)                     ٧٨٠ب)                  ٧٩٠أ)        مئة:مقربا إىل أقرب  ٥٦٦+  ٢١٩ناتج جمع  -٥    ٥٢٦٢١٨د)                  ٥٢٥٢١٨جـ)                ٥٢٥٢٢٨ب)             ٥٢٥٣١٨أ)        = ٣٥٥٤٧٠+  ١٦٩٧٤٨ناتج جمع  -٤    ٧٣٧،٦٥٧د)                 ٧٢٧،٨٥٧جـ)              ٧٢٧،٦٥٧ب)             ٧٢٧،٦٦٧أ)        العددين:هو ناتج جمع  ١٣٨٤العدد  -٣     ٨٠٣٣د)                      ٨٠٣٢جـ)                   ٨٠٢٣ب)                 ٧٩٣٣أ)        = ٢٧٩٤+  ٥٢٣٩ناتج جمع  -٢   ٨٢٥د)                        ٩٢٥جـ)                     ٩١٥ب)                   ٩٣٥أ)        = ٢٧٤+  ٦٥١ناتج جمع  -١   اخرت اإلجابة الصحيحة:-١
  

                  االبتدائي الرابع الصف                               الجمع                                 اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

  ............................................................................................................................  ............................................................................................................................    امرأة، والباقي من األطفال. كم طفال راجع العيادة يف ذلك اليوم؟ ١٢رجال، و  ١٧مراجعا؛ منهم  ٣٦خالل يوم واحد  بلغ عدد املراجع� إلحدى عيادات األسنان -٤ ...........................................................................................................................  رياال، فكم رياال تبقى معها؟ ٢٥بـ  رياال. إذا اشرتت هدية ألمها ٩٥مع عائشة  -٣ ...........................................................................................................................  عاما عملت يف التدريس؟ه. فكم ١٤٢٥  ه ، واستمرت يف التعليم إىل أن تقاعدت عام١٤٠٢تم تعي� سامية معلمة عام  -٢    ٦٢٧،  ٩٨٥د)                ٥٢٧،  ٩٠٥جـ)             ٥٢٧،  ٩٨٥ب)             ٥٩٧،  ٩٨٥أ)        مقربا إىل أقرب مئة. ..... ، .....العددين:  طرحهو ناتج  ٥٠٠العدد  -٧    ٤٦٠٠د)                      ٤٥٠٠جـ)                    ٤٥٧٠ب)                    ٤٥٧٣أ)        مقربا إىل أقرب مئة:١٥٧٥ - ٦١٤٨طرح ناتج  -٦    ٢٠٠٠د)                      ١٩٠٠جـ)                    ١٨٠٠ب)                    ١٨٩٠أ)        مقربا إىل أقرب مئة: ٣١٦٤٩ - ٣٣٥٣٩طرح ناتج  -٥    ٥٦٩،  ٧٢١د)               ٥٥٩،  ٨٢١جـ)              ٥٦٩،  ٨٢١ب)             ٥٦٩،  ٨٣١أ)        العددين: طرحهو ناتج  ٢٥٢العدد  -٤    ٢٣٨٨د)                   ٢٢٩٨جـ)                   ٢٢٨٧ب)             ٢٢٨٨أ)        = ٧٢٢٨ – ٩٥١٦ناتج طرح  -٣    ٣٨٣د)                     ٢٩٣جـ)                   ٢٨٣ب)                 ٢٧٣أ)        = ٣٦١ - ٦٤٤طرح ناتج  -٢   ٧٦٩د)                     ٦٦٩جـ)                  ٦٦٠ب)                  ٦٥٩أ)        = ٢٧١ - ٩٤٠ طرحناتج  -١   رت اإلجابة الصحيحة:اخ -١
  

                  االبتدائي الرابع الصف                               الطرح                                 اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

  ............................................................................................................................    عبد الرحمن أك� م� مشاه عث�ن؟  مرتا. فكم مرتا مىش  ٣٠٥٠مرتا، ومىش عبد الرحمن  ٢٩٧٠إذا مىش عث�ن  -٤ ...........................................................................................................................  شخص. فكم يزيد عدد حضور اليوم األول عىل عدد حضور اليوم الثا�؟  ٣٥٠شخص، وحرضه يف اليوم الثا�  ١٠٠٠معرض الكتاب يف اليوم األول حرض  -٣ ..........................................................................................................................  ..........................................................................................................................  ٧٤٧٤ - ٩٠٠٦مستعمال الجمع:  اطرح ثم تأكد من صحة الطرح -٢    ١٧٣١،  ٣٠٠٠د)            ١٧٣١،  ٤٠٩٠جـ)            ١٧٣١،  ٤٠٠٠ب)           ١٢٣١،  ٤٠٠٠أ)        مقربا إىل أقرب مئة. ..... ، .....هو ناتج طرح العددين:  ٢٣٠٠العدد  -٧    ٣٢٠٠د)                     ٣١٠٠جـ)               ٣١١٠ب)                ٣١٢٠أ)        مقربا إىل أقرب مئة:١٧٣١ - ١٤٠٠٠ناتج طرح  -٦    ٥٠٠د)                      ٦٠٠جـ)                 ٥٢٠ب)                  ٥١٠أ)        مقربا إىل أقرب مئة: ١١٠ - ٦٢٨ طرحناتج  -٥    ٦٣٧،  ١٢٠٠د)               ٦٤٧،  ١٣٠٠جـ)              ٦٣٧،  ١٣٠٠ب)             ٦٣٧،  ١٤٠٠أ)        هو ناتج طرح العددين: ٦٦٣العدد  -٤    ٦٢١د)                     ٥١٢جـ)                  ٥١١ب)                  ٥٢١أ)        = ٢٧٩ – ٨٠٠ناتج طرح  -٣    ١٤٠د)                     ١٣٠جـ)                  ١٥٠ب)                  ٢٤٠أ)        = ٣٦٠ - ٥٠٠ناتج طرح  -٢   ٣٥٢د)                     ٢٥٢جـ)                  ٢٦٢ب)                  ٢٧٢أ)        = ٥٧ - ٣٠٩ناتج طرح  -١   اخرت اإلجابة الصحيحة: -١

                  االبتدائي الرابع الصف                 األصفار وجود مع رحالط                اختبار على تدريب 
               



 
 يطمش بخميس النفيس ابن ابتدائية                   المالكي علي سليمان المعلم/ أعدها 

 

رياال، وحقيبة لجهاز املحمول بـ  ٨٥ رياال، وش�غا بـ ١٢٨ ذهب خالد إىل السوق فاشرتى ثوبا بـ -٢   ٤٧د)                       ١٥جـ)                        ٢٦ب)                       ٣٢أ)        )١٥+٢٦+ ( ٣٢=  ١٥) + ...+٣٢( ما العدد الذي يجعل الجملة التالية صحيحة؟ -١   اخرت اإلجابة الصحيحة: -١ كرسيا إضافيا، أي م� يأ� يوضح كيفية  ٤٥كرسيا إضافيا، ويف املطعم  ١٧يف مكتبة املدرسة  -٣    ريال ٣٥٠د)               ريال ٤٠٠) جـ              ريال ٣٠٠ب)               ريال ٢٠٠أ)        �نا لجميع مشرتياته؟ رياال. قدر كم رياال دفع ١٧٦   ...........................................................................................................................    ١١٠٨٩+  ٢٧٩٩ قدر الناتج مقربا إىل أقرب ألف: -٤ ...........................................................................................................................  ٢٧٣ - ٤٠٠٥باستع�ل الجمع أو التقدير:  اطرح ثم تحقق من صحة طرحك -٣ ..........................................................................................................................  . كم قل عدد الزوار هذا األسبوع؟٢١٨٢٩عدد الزوار هذا األسبوع   زائرين، بين� بلغ  ٣٤٠٠٧بلغ عدد زوار أحد املتنزهات خالل األسبوع املايض  -٢    ٥٨٢،  ٥٣٦٤د)              ٤٨٢،  ٥٧٦٤جـ)            ٤٨٢،  ٥٣٦٤ب)          ٤٠٢،  ٥٣٤٤أ)        مقربا إىل أقرب مئة. ..... ، .....العددين:  جمعهو ناتج  ٥٨٠٠العدد  -٧    ٩٠٠٠د)                      ٩٠٩٠جـ)                    ٩٠٨٠ب)                   ٩١٠٠أ)        :عرشةمقربا إىل أقرب  ٨٠٢٣٦ – ٨٩٣٢٥ناتج طرح  -٦    ٥٨د)                         ٥٦جـ)                        ٥٧ب)                     ١٢٨أ)        رياال، فكم �ن الساعة؟ ٣٦، إذا اشرتت ساعة وبقي معها رياال ٩٢مع والدة أمل  -٥    ٢٤٨٢٩٩د)                  ٢٤٩١٩٩جـ)                 ٢٤٩٢٩٩ب)               ٢٥٩٢٩٩أ)        ؟٣٧٢٥١و  ٢١٢٠٤٨ما مجموع  -٤    ٤٥÷  ١٧د)                 ٤٥×  ١٧جـ)                 ٤٥ - ١٧ ب)              ٤٥+  ١٧أ)        العدد الكيل للكرايس اإلضافية؟ إيجاد
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 لتجربة رمي القطعة النقدية مرتين:ج الممكنة لنواتعدد ا -1
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