
 

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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 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

     
   رقم النشاط/         ورقة عمل                                             

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
نوعهـــــا/               القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف       القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف       القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف         الموضوع/  فردية 

 الرابع    : الصـف                                 .............................................. :  االسـم

................................................................................................................... .................................. 

 والتحليلية  القياسيةيغتين كل مما يلى بالص ي اكتب***  

 

 خمسة وعشرين ألفا وأربع مئة وثمانية .  (1

 

 

 

 

2)  

 سبع مئة وواحدا وستين ألفا وثالث مئة وستة وخمسين .  (2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحل : 

 الحل : 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

     
   رقم النشاط/         ورقة عمل                                             

 زمن النشاط/                                              رياضيات  المادة/ 
نوعهـــــا/                            القيمة المنزلية ضمن الماليين القيمة المنزلية ضمن الماليين القيمة المنزلية ضمن الماليين     الموضوع/  فردية 

 الرابع    : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................... .................................. 

 كل مما يلى بالصيغتين القياسية والتحليلية ***  اكتبي
 تسع مئة وخمس مئة واثنين وخمسين .  (1

 

 

 

 

 

 ( مئتين وستا وأربعين مليونا وتسع مئة الف وثمانية عشر . 2

 

 

 

 
 

 

 

 الحل :  

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

          
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
  فردية  نوعهـــــا/                                   مهارة حل المسألة مهارة حل المسألة مهارة حل المسألة    الموضوع/ 

 الرابع    : الصـف                                .............................................. : االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 لخطوات األربع لحل المسألة التالية : ا *** استعملي

ُه  خالـ    قام  ـ  ِ   م ينـة   بزيـار    الخمسـةه  وأصـ قا األلعـا
ا  ريـاً،  12 ال ُّخول   تذكر    ثمنه  كان   فإذ ا. التَّرفيهيَّة   فمـ 
ِ ؟ م ينة   إلى دهخول هم   تذاكر   ثمن   إ جماليُّ   األلعا

 

 الحل: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

          
   رقم النشاط/                                                ورقة عمل      

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
  فردية  نوعهـــــا/                                المقارنة بين األعداد المقارنة بين األعداد المقارنة بين األعداد    الموضوع/ 

 الرابع    : الصـف                                 .............................................. : االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 

ِددد  إدارة   قَدََّرت   ةد  المصاا راعاةد عاددَ  زارةد باوَ  البحرياَّ  الز د
د  الخلااي د  فااي األسااما د  صااي دد  قااوار د  والبحاار العربااي 

ا  10220   1422 األحمر عامَ  باا َرتا     بينَماا قارد  قدَّ
ا  10785 ابا  1423 عاامد  في د  فاي قارباا  العااَمي ند  أي 
 أكبَر؟ التقدير   كانَ 
 
 
 

 

 

 

 

  

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

     
   رقم النشاط/                 ورقة عمل                                     

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                            ترتيب األعداد         ترتيب األعداد         ترتيب األعداد            الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................... .................................. 

 األعداد التالية من األكبر الى األصغر :  *** رتبي

 

 

 

 

 

 

 الحل : 
 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/                                          ورقة عمل             

 المادة/ رياضيات                                             زمن النشاط/  
   فردية نوعهـــــا/                        تقريب األعداد             تقريب األعداد             تقريب األعداد                الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 .............................................. :  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

َحلَ  كوكبد  قطر   يبلغ  : س   . كلم 120536 ز 
ب    .أل ف   أقر د  إلى لعددَ ا هذا ىقر د

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :   الحل



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
نوعهـــــا/                                  استقصاء حل مسألة استقصاء حل مسألة استقصاء حل مسألة    الموضوع/   ية فرد

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 :   التالية  طة لحل المسألةأفضل خ يختار ا
د رااار   اشااتَر  س :   ف   8 والااد  ثماان   كااانَ  فااَاَا ت حااَ

 للباِدع؟ دفعَ  فكم ريالا  ريالا  11 الواحدةد  التُّحفةد 

ِه   للبائع ؟ طارق   وال ه  دفع   رياً،  كم  : المطلهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/          ورقة عمل                                            

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
نوعهـــــا/                    الفصل الثانى ) الجمع والطرح ( الفصل الثانى ) الجمع والطرح ( الفصل الثانى ) الجمع والطرح (    الموضوع/   فردية 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 ناتج الطرح لكل مما يأتى :  أوجدي:  1س

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/                                    ورقة عمل                  

 زمن النشاط/                                             رياضيات  المادة/ 
   فرديةنوعهـــــا/                   خصاِص الجمع وقواعد الطرح خصاِص الجمع وقواعد الطرح خصاِص الجمع وقواعد الطرح    الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 المساِل التالية اهنيا :  اهنيا ي جمع: اس 
17 +24+13 = 

 
35+22+15 = 

 
31+22+29 = 

 
 

 

 

 

  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

          
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
   فردية نوعهـــــا/                   تقدير المجموع والفر تقدير المجموع والفر تقدير المجموع والفر    (((   222ااا   222)))الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                .............................................. : االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

ِّر  س :   في ُمعطاة   منزليَّة   قيمة   ألقرب   األعداد   بتقريب   اإلجابةَ  ىقَد 

 ِّ ا كل   :يأت ي ممَّ

 ؛ عشرة    73+ 21( 1
 
 
 

 ؛ عشرة  2746-1529(2
 
 
 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                                رياضياتالمادة/ 
   فردية / نوعهـــــا                      ( مهارة حل مسألة( مهارة حل مسألة( مهارة حل مسألة333ااا   222)))      الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................... ...................................................................................... 

ي    حفال   إلقامةد  س: يلزم   راء   َمدرساد   رياالا   252 بقيماةد  عصااِرَ  شاد
ينة  وأكوا     وأدواتد  . رياالا  895 بقيماةد  وفطاِرَ  ريال    646زد

؟ هذهد  تَكلدفة   تكون   تقريباا ريالا  كم    الحفلةد

 

 حل :  ال  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                         رياضيات                       المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                                     ( الجمع ( الجمع ( الجمع 444ا ا ا 222)))   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................  : االسـم

................................................................................................................................. . 

ي عااددَ  الجدول   يمثل    : س  الَمبيعااةد  الاادُّخولد  بطاقاااتد  اآلتااد
باااراتَي ند  لح ضااورد  األربعاااءد والخماايسد  يااوَمي رةد  فااي م   كاا 
؟ الدُّخولد  بطاقاتد  مجموع   فَما . السَّلَّةد   الَمبيعةد

 

 
 

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                         رياضيات                       المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                                   ( الطرح( الطرح( الطرح555ااا222) ) )       الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                .............................................. : االسـم

................................................................................................................................. . ..................... 

. كلام 957 مساافةَ  قطعت  رااِرة   مدينتَي ند  بينَ  رحلة   س : فدي
َداا م   .كلاام 3214 الماادينتَي ند  بااينَ  كانااتد المسااافة   فاا  تبلااغ   فَكااَ

تبقد يَة ؟ المسافة    الم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                    رياضيات           المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                      ( الطرح بوجود األصفار ( الطرح بوجود األصفار ( الطرح بوجود األصفار 666ااا222)))      الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                .............................................. :  االسـم

............................................................................................................................. .......................... 

ةا  تجهياازات   مدرسة   اشترت  س :  يااَّ بَرد خ   5004 بمبلااغد  مد
َداا. ريالت رد  ثمن   كانَ  ف هااَ ج  ا ريااالا  2815 المد ثماان   فمااَ

 ؟ األ خَر  التَّجهيزاتد 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                    رياضيات           المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                                      الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث      الموضوع/ 

 الرابع : الصـف                                     جمع البيانات وتنظيمها( 1ـ3):  االسـم

............................................................................. .......................................................................... 

 نظمى  البيانات التالية فى لوحة إشارة :

  
 

       

 

 

 

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/
 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 

  فردية  /نوعهـــــا           ( المنوال والوسيط والقيم المتطرفة ( المنوال والوسيط والقيم المتطرفة ( المنوال والوسيط والقيم المتطرفة 222ااا333)))      الموضوع/ 
 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

..................................................... ................................................................................................ 

د ْنَوالَ  ِ  ىس: أَْوج  يَط،  الم  د   والَوس  فةَ  الق يَمَ  ىوحدِّ   إ نْ  الُمتطرِّ 

َدتْ   :ُوج 

 

 : اإلجابة 

 ................... ................................ : ...................... المنوال 

 ............................................................... : ......... الوسيط 

 ............................................. ....................... : القيم المتطرفة
 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

          
   رقم النشاط/       ورقة عمل                                               

 زمن النشاط/          رياضيات                                     المادة/ 
   فردية نوعهـــــا/                       ( خطة حل مسألة ( خطة حل مسألة ( خطة حل مسألة 333ااا333)))      الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                .............................................. : االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

ي  في ممارسةد  يوميًّا دقيقةا  40 عدنان   س : يقضد
ي دقيقةا  فكم  . المشيد  رياضةد  ؟ 5في  يمشد  أيَّام 

 

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

     
   رقم النشاط/         ورقة عمل                                             

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                             ( التمثيل بالنقار( التمثيل بالنقار( التمثيل بالنقار444ااا333))) الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................... .................................. 

 يمة المتطرفة إن وجدت :المنوال والوسيط  والق  أوجديس: 

 
 

 : اإلجابة 

 : .........................................................................  المنوال 

 : ........................................................................  الوسيط 

 .............................. :...................................... القيم المتطرفة

  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
   فردية نوعهـــــا/                                  ( التمثيل باألعداد( التمثيل باألعداد( التمثيل باألعداد555ااا333)))   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................................................... .. 

ن سبعة   درجات   التالى التَّمثيلُ  يُبَيَّنُ   المحلِّ يَّة   المسابقة   في الطُّالَّب   م 

يَّات   يَاض   :للرِّ 

 

 

 

 

 

 

 ة نفسها ؟ جمن من الطال  الذين حصلوا على الدر (1

 

 

 ( كم تزيد درجات عادل على درجات محمد ؟ 2

 

 

 الحل :

 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/           ورقة عمل                                            

 زمن النشاط/                     رياضيات                          المادة/ 
  فردية ــا/ نوعه  ( التمثيل باألعمدة واألعمدة المزدوجة6ا3)   الموضوع/ 

 الرابع   : فالصـ                                 ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

لدى: س  :   األسئلةد  عن  لإلجابةد  اآلتيَي ند  التَّمثيلَي ند  ادستعمد

 

 د من الطالِ ؟ما الم ينة التى زارها أكبر ع   (1

 

 
 ما مجموع الطالِ فى هذ  ال ور  ؟ (2

 

 

 الحل :

 الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
 فردية   نوعهـــــا/            ( تمثيل البيانات بأعمدة مزدوجة ( تمثيل البيانات بأعمدة مزدوجة ( تمثيل البيانات بأعمدة مزدوجة 666ااا333)))   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 .............................................. : االسـم

............................................................................................................................. ....... ................. 

 مثلى البيانات التى فى الجدول باألعمدة المزدوجة ؟

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                     رياضيات                          المادة/ 
   فردية نوعهـــــا/                           ( النوات  الممكنة 7ا3)   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................. .................................... 

نَة   النَّواتد    س : َما مكد يرَ  إاَا الم  ؟ أ دد تَي ند ر  مرَّ  المؤش د

 
 
 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 شاط/  زمن الن                   رياضيات                          المادة/ 
   فردية نوعهـــــا/       ( 7ا3)   الموضوع/ 

  : الصـف                                 ..............................................:  االسـم
 الرابع 

............................................................................................................ ......................................... 

ل1س م   طريقة   ى  : ا ستعم  ســ  ر      الرَّ ج  عــ د   إليجــاد   الشــَّ
مكنة   النَّواتج   ي   لتجربة   المه م  ير   القطعة   ر  ة  وتــ  و   النَّق يــَّ
ش   ؤ   .ر  المه



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                     رياضيات                          المادة/ 
   فردية نوعهـــــا/                               ( الحتمال 8ا3)   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

..... ............................................................................................................................. ................... 

رد  تدوير   تمَّ  س: إداا  فد  المؤش د ل النَّواتد د؛ احتمالَ  ىفَصد  ى  ادساتعمد
د  ) ؤكااَّ تساااودي احتدمااالا  أكثاار    هم  ةد  أقاالُّ  م   احتمااالا  اإلمكانيااَّ

 ( مستحيل  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 زمن النشاط/              رياضيات                                  المادة/ 
 فردية نوعهـــــا/                الفصل الرابع ) األنمار والجبر    الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

................................................................................................................................ ..................... 

 *** قارنى بين كل ع دين مستعمله < أو > أو = : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 فردية   نوعهـــــا/            الجمل العددية وكتابتها الجمل العددية وكتابتها الجمل العددية وكتابتها    ( تمثيل( تمثيل( تمثيل111ااا444)))   الموضوع/ 
 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

.................................................................................................... ................................................. 

ن    زد ا  15 صااغير   خااروف   س : يااَ أ ماا د د  يصاال  وزن   بينَمااا كيل وغرامااا
ا 70 حااوالَي   ى. كيل وغرامااا ت باا  ةا  ا ك  يااَّ ملااةا عددد  بااينَ  الفاار َ  ت بااي دن   ج 
 .الَوزنَي ند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   الحل



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/                     ورقة عمل                                 

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
 فردية   نوعهـــــا/                  ( تمثيل العبارات العددية ( تمثيل العبارات العددية ( تمثيل العبارات العددية 222ااا444) ) )       الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

 األسئلةد  عن التالى التَّمثديلَ  استعملي
َهتَاند  َما (1 يَّةا  جملةا  ا كتب ى ؟  تَف ضيالا  األكثر   النَّك  عن عددد   بينَ  الفر د  ت عب در 

 

 

 

 

يَّةا  جملةا  ا كتب ى( 2 وعد  عن   ت عَب در   عددد ينَ  مجم  ذد ل وَن نكهااةَ  الااَّ انديال ي فضاا د  الفااَ
ينَ  لونَ  والَّذد  .التُّوتد  نكهةَ  ي فَض د

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الحل : 

 الحل : 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/  ورقة عمل                                                    

 زمن النشاط/                                               رياضيات /المادة
 فردية  نوعهـــــا/                   ( مهارة حل المسألة   ( مهارة حل المسألة   ( مهارة حل المسألة   333ااا444) ) )    الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

ضمارد  رول   يبلغ  : س   يد  مد ر   80 مساافةَ  أساامة   ركا َ . متار   400 الجاَ
ا ةد  فدي مترا ا 60 رك َ  األ ولى  ث مَّ  المرَّ ةد  في مترا  كاانَ  فاَاا. الثَّانياةد  المارَّ
ن  قد  بدأَ  ا بقديَ  فكم   البددايةد  خط د  بعدَ  أمتار   6 مسافةد  مد  خط د  إلى ليصلَ  مترا

؟  الن دهايةد

 

 

 
 

  

 :   الحل



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضيات /المادة
 فردية  نوعهـــــا/                 ( اكتشاف قاعدة من جدول ( اكتشاف قاعدة من جدول ( اكتشاف قاعدة من جدول 444ااا444)))   الموضوع/ 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

....................................... .............................................................................................................. 

ن  س :    د و   فااَاا .العيااداند  باسااتعمالد  منفصاالة   مثلَّثااات   5 يَزيااد   يكااَ
ثلثد  عيدان   3 استعمل لد  للم  ثد  عيادان  أ خار  3 و األوَّ ثلاَّ اندي  للم   الثاَّ

يند  ع وداا يحتاج   فكم   ود ؟ 5لدتَك  ثلَّثات   م 

 
 

 

 

 

 :   الحل 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضيات /المادة
 فرديةنوعهـــــا/        ( جداول الجمع والطرح                5ا 4)    الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

........................................................................................................................................ ............. 

ر   أنَّ  عل مت    إذا  س :   ن أكبره  سعاد   عهم  ر   م    4 ِ السَّالحف    إ ح  ى  عهم 
ب  . سنوات   ال ي ن    عن  ىف أ ج   التاليين :    السُّؤ 

ئْ ( 1 دَ  َدالَّة   جدولَ  أَْنش   يكوُن عمر سعاد عندَما السُّلَحفاة   ُعْمرَ  ل تَج 

 سنة .  16ـ 15ـ 14ـ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/                                                      ورقة عمل

 زمن النشاط/                                               رياضيات /المادة
 فردية نوعهـــــا/         ( استقصاء حل المسألة                  6ا4) الموضوع/  

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

ب دد  قََوالدبد  عدد   س : ما  ييَ  الَّتي الزُّ يازاند  إلاى ت ضافَ  أن   نبغد ةد المد فاَّ  كد
نَيند  على للح صولد  الي منَى ؟ َوز  يي ند تَساود  م 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 :   الحل



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضياتالمادة/ 
 فردية   نوعهـــــا/                ( جداول الضر  والقسمة ( جداول الضر  والقسمة ( جداول الضر  والقسمة 777ا ا ا    444) ) )    وع/ الموض
 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

.......................................................................................... ........................................................... 

ى إاا***  تااَ ي أنَّ  َعلدم  يس   كاال د  فااد رات   6 كااد لدى  كاا  فاسااتعمد
جاااورَ  الجاادولَ  دَ  الم  يَّ  العااددَ  لدتَجااد راتد  الك لاا د  أعااداد   فااي لدلكاا 
ختلدفة    .األكياسد  من م 

 
 
 
 
 
 
 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   رقم النشاط/                      ورقة عمل                                 

 زمن النشاط/     رياضيات                                           المادة/ 
نوعهـــــا/                               ( العبارات الجبرية ( العبارات الجبرية ( العبارات الجبرية 888ا ا ا 444) ) )    الموضوع/   فردية 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................. ........................ 

بااار    عناادَ ***  ط   3 م  َدت   قدطااَ ا واحاادة   َولااَ ن عاادداا منهااَ القدطااطد  مااد

غد   :يرةد الصَّ
ا  عر فى تَغَي درا ت ب   ث مَّ  م  بارةا  ىاك   والقدَططد  القدَططد الكبيرةد  عددَ  ت مث دل   عد

بار    عندَ  الصَّغيرةد   .اآلنَ  م 
 

 

 الحل : 

 
 
  
 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

  
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/      000100010001      001001001      010101( الضر  فى مضاعفات ( الضر  فى مضاعفات ( الضر  فى مضاعفات 111ااا555) ) ) الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم

................................................... .................................................................................................. 

فما  كيلو غرام  2000×  8 اإلرفاءد  سيَّارةد  وزن   كانَ  إاا:س  
؟  وزنها بالكيل وغراماتد

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   اط/ورقة عمل                                                      رقم النش

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                   ( مهارة حل المسألة ( مهارة حل المسألة ( مهارة حل المسألة    222ا ا ا 555) ) )    الموضوع/ 

 الرابع    : الصـف                                ..............................................:  االسـم

............................................................................................................................... ...................... 

ر   هد ياالتد  مجماوعَ  اآلتية   القاِمة   ت ظ  هاا الر د  مان مجموعاة   الَّتاي يوف در 
التدهم فااي األرفااالد  ن فهاال   :حصااَّ  مااا مجمااوعَ  إنَّ  القااول   المعقااولد  مااد

 تقريباا؟  اير   200 هوَ  جميعاا ي وف دره  األرفال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/                    ( تقدير نوات  الضر   ( تقدير نوات  الضر   ( تقدير نوات  الضر   333   ااا555) ) )    الموضوع/ 

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 الرابع    : الصـف                                ..............................................:  االسـم

.............................................................................................. ....................................................... 

اند  مدرسااةد  فصااولد  من فصل   كل د  *** في  بااند ثاباات   حسااَّ
ا رالَّ د المدرسةد  عدد   يبلغ   كم  . رالباا 24 البتداِيَّةد   تقريبااا

 فصول  .  8المدرسة د ف صولد  عدد   كانَ  إاَا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   رقم النشاط/                               ورقة عمل                       

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/         ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  444ا ا ا 555   )))الموضوع/

 الرابع    : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ْدى رب ، نــاتجَ  س : أَْوجــ  ل الضــَّ دَ  التَّقريــبَ  ى  واســتعم  ن لتتَأَكــَّ ة   مــ   معقول يــَّ

 :إلجابة  ا

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
12                                     42 

          ×4                                    ×2 
 

 

 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 ط/  زمن النشا                                            رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/         ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقم واحد  555ا ا ا 555   )))الموضوع/

 الرابع    : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

أوجدى ناتج كال مما يأتى واستعملى النمــا غ غــ ا لــزم س : 
 األمر : 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/            ( استقصاء حل مسألة             ( استقصاء حل مسألة             ( استقصاء حل مسألة                666ا ا ا 555) ) ) الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

رَ  إاا : س  كل   فَما التَّالي  النَّمط   تكرَّ ي  الشااَّ ذد  الااَّ
 ؟؟18 رقم     سيكون  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/            الضر  فى أعداد كبيرة             الضر  فى أعداد كبيرة             الضر  فى أعداد كبيرة                (((   777ا ا ا 555) ) ) الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

ا 1960 الواحدة   البطَّة   س : تأكل   ن جراما  في تقريباا الطَّعام مد
د  . األ سبوعد الواحدد  جد  .أسابيعَ  4 في البطَّة   تأكل   ما مقدارَ  أَو 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

   /زمن النشاط                                            رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/       ( الضر  مع وجود األصفار       ( الضر  مع وجود األصفار       ( الضر  مع وجود األصفار          888ا ا ا 555) ) ) الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

عاادَّلَ  المجاااور   التَّمثياال   يوضاا د    س:  عينَ  م  راجد  أعاادادد الماا 
يادات   لثالثد   .واحدة   سنة   المستشفياتد خاللَ  إحد  في عد

ْسنواٍت؟ 3 في األسنانْ  عيادة ْ راجعْ  مريًضا كمْ ا 1

ْ

   الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

ْ

عينْ  عددْ  ـْما2 راج  ظامْ  لعيادة ْ الم  ْسنواٍت؟ 5 في الع 

 

 

 

 

 

 

 

 
   رقم النشاط/                 ورقة عمل                                     

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية  نوعهـــــا/    ( الضر  فى مضعافات العشرة      ( الضر  فى مضعافات العشرة      ( الضر  فى مضعافات العشرة      111ا ا ا    666)))      الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

ا 40 ويطير   دقاَِق  10 كلَّ  الطَّنَّاند  راِر   يتغذَّ : س اعة  فاي كيلاومترا  ويَخفاق   الساَّ
ةا  80 إلى 60 من بجناَحي  د   اإلجاباةد  فاي المعل ومااتد  هاذهد  مان اساتفيد . ثانية   كلَّ  مرَّ

   :التَّاليةد  ئلةد األس عن

ن عدد   أقلُّ  ا ما  ثانيةا؟ 15 في للطَّاِرد  األجنحةد  خفقاتد  مد

 

 

 ثانيةا؟ 15 في للطَّاِرد  األجنحةد  خفقاتد  من عدد   أكبر   ا ما



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                               رياضيات المادة/ 
 فردية نوعهـــــا/                                                              تقدير نات   الضر تقدير نات   الضر تقدير نات   الضر ( ( ( 222ا ا ا    666)))      الموضوع/

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

 

ا س : كم   ن كيلوجراما ا الفواكا د  ماد  فاي العاِلاة   تساتهل    تقريباا
 سنةا؟ 11

 
 

 
 الحل :  



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 

 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
 فردية نوعهـــــا/    ( خطة حل مسألة                    ( خطة حل مسألة                    ( خطة حل مسألة                    333ا ا ا    666)))      موضوع/ال

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
00000000000000000000000000000000000000000   

 أن   منه م  يريد   واحد   وكلُّ  احتفال   في أشخاص   3 س : يوجد  

  هذا في ستتمُّ  الَّتي عدد  الم صافََحاتد  ما. اآلخريند  الشَّخصيند  يصاف َ 
؟  الحتفالد

 

 

 

 

 

 

 

 الحل :



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 

 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 اط/  زمن النش                                            رياضيات المادة/ 
نوعهـــــا/              ( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقمين( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقمين( ضر  عدد من رقمين فى عدد من رقمين444ا ا ا    666)))  /الموضوع  فردية 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   

ا نمو غ   لكلِّ   الضَّرب   لةَ جم ِْ ىاُْكتُبس :   :يأت ي ممَّ

 
 
 
 
 

 



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 
   ورقة عمل                                                      رقم النشاط/

 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 
نوعهـــــا/        فى عدد من رقمينفى عدد من رقمينفى عدد من رقمين   ( ضر  عدد من ثالثة أرقام ( ضر  عدد من ثالثة أرقام ( ضر  عدد من ثالثة أرقام 555ا ا ا    666)))  /الموضوع  فردية 

 الرابع   : الصـف                                ..............................................:  االسـم
00000000000000000000000000000000000000

000 

 *** أوجدى ناتج الضرب : 

 

 
 
 
 
 
 
 

   رقم النشاط/      ورقة عمل                                                
 زمن النشاط/                                              رياضيات المادة/ 

 فردية  نوعهـــــا/                           ضر  األعداد الكبيرة ضر  األعداد الكبيرة ضر  األعداد الكبيرة ( ( ( 666ا ا ا    666)))  /الموضوع



 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

   100متقن المعيار    %   100%  إلى أقل من  90متقن المعيار من%    90% إلى أقل من 80متقن المعيار من   %    80غير متقن أقل من  % 

 ............................................معلمة المادة/ 
 

 الرابع   : الصـف                                 ..............................................:  االسـم
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ى ا 7275 أنَّ  س: افترضااا  ورونَ  شخصاااا  ياااز 
ارد  عاادد   ما.كاالَّ  ساابوع   الحيواناااتد  حديقااةَ  وَّ  ز 

 ؟  أ سبوعاا 52 الحديقةد فى
 
 

 

 

 

 

 

 الحل : 


