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 أسئلة اختبارات تعزيز المهارات
 ثالث ابتدائي–رياضيات  المادة

 رابع ابتدائي المرحلة التعليمية المستهدفة
 :قم باختيار اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

 

المهارة: قراءة البيانات الممثلة باألعمدة  
 Item ID:  13524 وتفسيرها

1) 

 المدرسة حسب التمثيل أدناه:قدم طالب مدرسة ابتدائية مشاريع لمعرض 

 
 ما العدد الكلي للمشاريع المقدمة للمعرض؟

ج 90 ب( 85 أ(
 100 د( 95 (

 

 
 Item ID: 13508 المهارة: اكتشاف النمط وإيجاد العدد المفقود

2) 
 هو:  ،13،  9،  7،  5،  3العدد المناسب في النمط 

ج 3 ب( 2 أ(
 12 د( 11 (

 

 Item ID:    13522 8القسمة على المهارة: إيجاد  

3) 

 القاعدة المستخدمة في الجدول :

 
ج 8القسمة على  ب( 8الضرب في  أ(

 9القسمة على  د( 9الضرب في  (
 

 Item ID:  13511 المهارة: تقريب االعداد ألقرب مئة  
 بالعدد .....     355+  114باستعمال التقريب إلى أقرب مئة، يقدر ناتج     (4

 400 ب( 300 أ(
ج
 600 د( 500 (
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 Item ID:   13512 أرقام 3 من كونةمالمهارة: طرح أعداد  
5)   418 - 259 ..... = 

 240 ب( 159 أ(
ج
 677 د( 241 (

 

 Item ID:   13514 المهارة: استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضرب 

6) 

 اختر جملة الضرب المناسبة.  

 
ج 15=  5×  3 ب( 12=  4×  3 أ(

 16=  4×  4 د( 20 = 5 × 4 (
 

تحديد ما إذا كانت الحوادث أكيدة، أو المهارة:  
 Item ID:  13525 أكثر احتماالً، أو أقل احتماالً، أو مستحيلة.

7) 

 أقراص حمراء ،  قرص أخضر :  3أقراص  صفراء ،    8مع هند كيس يحتوي على  

 
 إمكانية احتمال أن يكن هذا القرص أزرق؟إذا سحبت منه هند قرص، فما 

ج مستحيل ب( أكيد أ(
 أقل احتمال د( أكثر من احتمال (

 

 
 Item ID: 13509 قراءة األعداد ضمن األلوف و كتابتهاالمهارة : 

8) 
 بالصيغة القياسية: 4000+  600+  70+  8يكتب العدد 

 40678 ب( 8764 أ(
ج
 4678 د( 46708 (

 

 Item ID:   13515 كتابة جملة الضرب المناسبةالمهارة:  
 أي جمل الضرب اآلتية تعبر عن المسألة؟ :   (9

 أبيات. كم بيتا من الشعر حفظت سلمى؟ 5قصائد من الشعر في كل قصيدة  7حفظت سلمى 

 35=  5×  7 ب( 12=  5+  7 أ(
ج
 30=  6×  5 د( 49=  7×  7 (
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 Item ID:  13527 المتكافئةالمهارة: تحديد الكسور  

10

) 

 الكسر المختلف عن الكسور الثالثة المتكافئة هو:

 68 ب( 45 أ(
ج
) 

 810 د( 1215

 

 

 Item ID:   13513 المهارة: تحديد العملية المناسبة 

11

) 

 اآلتية : المسالة) الجمع ٔام الطرح ( ثم حل  انسبالعمليتين  أيحدد   
مترا  302كان ارتفاع برج المملكة  فإذامترا عن ارتفاع برج المملكة،  19يزيد ارتفاع برج العرب 

 . فكم متر ارتفاع برج العرب؟

 321الطرح،  ب( 321الجمع،  أ(
ج
 283الطرح،  د( 283الجمع،  (

 

 Item ID:   13517 المهارة: حل مسائل بالبحث عن النمط 

12 

) 

الجدول اآلتي يبين عدد اآليات التي قرٔاتها هناء خالل عدة ٔايام متتالية، ٕاذا استمرت هناء في القراءة 
 السادس؟على النمط نفسه فكم آية تقرٔا في اليوم 

 
 

 30 ب( 27 أ(
ج
 96 د( 48 (

 

 Item ID:   13523 المهارة: تقدير الحجم  

13

) 

 المكعبات =حجم المجسم أدناه مقدًرا باستعمال 

 
ج 32 ب( 16 أ(

 64 د( 48 (
 

 Item ID:   13516 7المهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد  

14

) 

صفوف ، في كل صف ثالثة طالب ، ٕاذا غادر واحد منهم  7وقف مجموعة من الطالب في   
 المجموعة ، فكم طالبا بقي؟

 14 ب( 13 أ(
ج
 21 د( 20 (
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 Item ID:   13521 5القسمة على المهارة: إيجاد ناتج  

15

) 

 رياالً ثمناً لها، فإذا كانت النماذج متساوية الثمن،                                     30نماذج طائرات، ودفع  5اشترى رياض 
 فما ثمن النموذج الواحد بالريال؟

ج 6 ب( 5 أ(
 30 د( 25 (

 

 Item ID:   13526 الكسور كأجزاء من الكل. المهارة: قراءة 

16

) 

 هو: 25 الشكل الذي يمثل الجزء المظلل الكسر

 أ(

 

 ب(
 

ج
)  

 د(
 

 

المهارة:  استعمال خط االعداد لترتيب ومقارنة  
 Item ID:  13510 االعداد 

17

) 
رياال، بينما أنفق خالد مبلغا أقل من ذلك. أي النقاط الممثلة على خط األعداد تمثل  240أنفق سعد 

 المبلغ الذي أنفقه خالد؟

 
ج م ب( ن أ(

 ك د( ل (
 

 Item ID:   13518  9المهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد  
18

) 
فصول من المرحلة المتوسطة .  4فصول من المرحلة االبتدأيية و  3شارك في الحفل المدرسي   

 طالب، فكم طالبا شارك في الحفل ؟ 9ٕاذا شارك من كل فصل 

 54 ب( 16 أ(
ج
 72 د( 63 (

 

 Item ID:    13519 المهارة: استعمال الخاصية التجميعية 

19

) 

ملصقات ، ٔاي  3صفحات ، ٕاذا وضع كريم في كل صفحة  10لدى كريم دفتران ، في كل دفتر   
 الجمل اآلتية تعبر عن عدد الملصقات التي وضعها كريم ؟

 30=3×10 ب( 15=10+3+2 أ(
ج
 30=  3×10×1 د( 60= 10×3×2 (
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 Item ID:   13520  2المهارة: إيجاد ناتج القسمة على  

20

) 

يبين الجدول المجاور المعدل التقريبي لكمية األمطار لبعض مدن المملكة العربية السعودية في أحد 
 االعوام، ما المدينة التي معدل كمية األمطار فيها نصف كمية األمطار في مدينة حائل؟

 
ج جازان ب( جدة أ(

 الطائف د( الرياض (
 


