
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/4math2                   

* 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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 على ي.. على قدر جهدك حصلت ةي الغاليتبنا

  بسم هللا الرحمن الرحيم  
  اململكة العربية السعودية

 

 املادة : رياضيات
 االبتدائي الرابعالصف :  وزارة التعليم

 حصة كاملةالزمن:  ............. اإلدارة العامة للتعليم 

 ورقة واحدة:  األوراقعدد  .................مدرسة: 

هـ 1441 /1440للعام الدراسي  -   القسم العامالثانييالدراسالفصل  -    الفترة االولىأسئلة اختبار  

ــــــ  ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـ
  

                           :     ابة الصحيحة بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةجاإلي رااخت: السؤال األول 
 

  بدرجة واحدةكل فقرة                                                                                            هو .........املقسوم    242=  3÷  627في جملة القسمة       -1
 3 د 126 ج 242 ب 726 أ 

  

 ........  يساوي  القسمة باقيفإن     8  ÷ 33  عند إجراء عملية القسمة التالية وإيجاد الناتج  -2
 11 د 8 ج 4 ب 1 أ 

  

   ؟ل واحدعرفة نصيب ك مل ستعملها عبد هللااجملة القسمة التي   فمابالتساوي (وأصدقائه الخمسة خالد)ريااًل على56بتوزيع عبدهللا قام -3
 51=  5 ـــ 56 د  50=  6 ـــ 56 ج 2الباقي و  9=  6 ÷ 56 ب 1الباقي و  11=  5 ÷ 56 أ 

  

                      ؟ أشهر ، كم تكون قيمة القسط الشهري   8ى لريال بالتقسيط ع 3200  منهاث الجةأرادت نادية شراء ث -4
 4000 د 400 ج 160 ب 4 أ 

 

 ،  الرياضياتاختبار  العلوم ضعف درجتها في اختبار  كانت درجتها فيإذا ة ،  درج 36معا على يات  ضي العلوم والريافي اختبار عبير   تحصل -5
 عبير في اختبار الرياضيات ؟ درجة تكون  مكف      

 8 د 12 ج 18 ب 24 أ 
  

    ............يسمىنحصل على مجسم                            خطط التالي عند طي امل   -6
 

 هرم ثالثي د ثالثي  ور منش ج اسطوانة  ب مخروط أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                                 نصف درجة  بكل فقرة                                                  ثالثالسؤال ال                                                                                                         :: الثانيالسؤال 
 كملي املخطط التالي إلجياد ناتج القسمة والباقيأ                              األمينمن العمود  مايناسبهاسر كل فقرة من العمود االي رقمي           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انتهت األسئلة .. مع متنياتي بالتوفيق والتميز
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شكل ثنائي األبعاد له  2
 الث أضالعث

  

   5 90زاوية قياسها  3

مخطط عند طيه  4
 نحصل على مكعب
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