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  أسئلة مراجعه للصف الرابع

 

 أقسم مايلي ثم تحقق بالضرب

                                    2 1  

 24= 2×12التحقق                                   2   24                                  

  -       4 2 

                                  ____ 

                                  0    0 

 

_________________________________________________ 

 36=3×12التحقق                                                                      12=   3÷36

___________________________________________________________________ 

 
 (2،  1)الزوج المرتب للنقطة ع 

 و( النقطة   6،  4النقطة اللي عند )

 ل ( النقطة   1، 5الزوج المرتب )

 تعريفات يجب حفظها 
 مقسوم عليه 3العدد  يسمى  8=3÷24في العملية التالية           3العدد  

  يسمى مقسوم 24والعدد 

 نستعمل التقدير عندما النحتاج إلى إجابة دقيقة 

_______________________________________-------- 

 ليس مضلع الشكل التالي 

 

 مضلع رباعي  الشكل التالي 

___________________________________________________- 



                                       (3) 

   افهم/ اخطط   /احل / اتحققخطوات حل المسألة 

 بعدان فقط(وعرض )طول الشكل الثنائي االبعاد له 

  أرقام 3من  الناتج 600= 5÷3000قسمة 

 

 المختلف 

15×30        _28×20           _41×21     -              67×40 

_______________________________________------------ 

  90ْالزاوية القائمة قياسها 

 

 45=3×15حاصل ضرب 

14×6=84 

5×20=100 

34×2=68 

_____________________________________________--------- 

 12× 34حاصل تقدير ضرب 

 300=10×30الحل 

 

  4÷363حاصل تقدير 

 90=4÷ 360الحل   

__________________________________________________---------- 

 300=   3÷900حاصل قسمة 

__________________________________________--------- 

 صف النمط في مايلي 

2  ،4  ،8  ،-----16---  ،32 

5  ‘10 ‘20  ،40،----80------- 

 أكملي الفراغات 

  

 6   عدد أوجه المكعب   

 صفروعدد احرفه    1عدد رؤوس المخروط    



                                       (3) 

 أوجه وال رؤوس وال احرفشكل ثالثي االبعاد ليس له  لكرها        

 

    أسطوانةالمخطط يمثل    

____________________________________________---------- 

 رؤوس 8حرف و 12أوجه و6مكعب له   

 

 

__________________________________________---------- 

 هرم ثالثي

___________________________----------------- 

 

 مضلع سداسي

______________________________------------ 

 المثلث المتطابق االضالع تكون فيه الزوايا 

             حادة                                        

________________________________----------------------- 

 أكتشف المختلف -

 حددي التصنيف المختلف 

 ___    حاد الزوايا  مختلف االضالعقائم الزاوية    __   منفرج الزاوية ___   

_________________________________________________------- 

  حادةالزاوية التاليه تسمى 

_______________________________-------------- 

  نصف دورة



                                       (3) 

__________________________________________---------- 

 الحل ب

 ______________________________------------------------------ 

 رفوف كم كتابا تضع على كل رف ؟ 6كتابا وتريد أن توزعها بالتساوى على  24لدى  فاطمة 

 كتب على كل رف 4اإلجابة 

__________________________________________------------- 

 أجزاء بالتساوي طول كل قطعة بالسنتمترات يمثله 4سم قطع إلى  204شريط طوله 

 4÷204اإلجابة   

______________________________________________________----------- 

 360ْ     قياس الزاوية بالدرجات 

__________________________________________________________----------- 

 

 1400النقطه هـ      

  

 

 سم3                سم5            

  حسب اضالعه مختلف االضالع سم2          يسمى المثلث

 وحسب زواياه قائم الزاوية               
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2   1 

      ×3     1 

__________ 

6      3 

    +0       2       1 

____________ 

6        5     1 

 

 

4    1 

 ×5 

____________ 

0 7 
 
 
 

                        5      1 
                      ×1      1 

               ______________ 

 5 1  

                                       +0            5       1   

                  _______________________________ 

 5            6          1 


