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 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

 

 القيمة المنزلية   ( 1الفصل )  .....................  /المدرسة 
...  /رابع ابتدائي  اسم الطالبة / ................................  

 تصفُّح اإلنترنت والبحث عن معلومات عامة ومرتبطة بقراءة وكتابة األعداد ضمن الماليين.  المهمة األدائية:

أسبوع.زمن إنجاز المهمة:   

 وصف المهمة:  
ابحث في االنترنت عن مساحة دولة روسيا ودولة   •

 الصين. 
 اكتب المساحتين بالصيغة اللفظية والتحليلية.  •

 قارن بين المساحتين.  •

•  

 

 أهداف التعلم:  
 تعلُّم مهارة البحث في االنترنت. •
كتابة األعداد ضمن الماليين بالصيغة اللفظية  •

 والتحليلية.

 مقارنة األعداد ضمن الماليين. •

 تعزيز قيمة القراءة وتنميتها.  •

 النتاجات المتوقعة: 
 عرض شفهي لما توصل إليه الطالب.   •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:
 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •
 التقدير  إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 

 ال نعم

الطالب   ١ دولتي  أوجد  من  كالا  مساحة 
 الصين وروسيا. 

  

بالصيغة  ٢ المساحتين  الطالب  كتب 
 اللفظية. 

  

بالصيغة  ٣ المساحتين  الطالب  كتب 
 القياسية. 

  

   قارن الطالب بين المساحتين.  ٤
   أنجز الطالب المهمة في الوقت المحدد. ٥
   يتواصل الطالب مع المعلم والزمالء. 6
تنفيذ  يتعاون   7 أثناء  الزمالء  مع  الطالب 

 المهمة. 
  

    يتحدث الطالب عن المهمة بطالقة.  8

 الدرجة: 
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 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

 

 الجمع والطرح    ( 2الفصل )  .....................  /المدرسة 
...  /رابع ابتدائي  اسم الطالبة / ................................  

ِّم   َوَمنتعالى: "   قال  المهمة األدائية: ن فَإ نَّها  َللّا   َشعَائ رَ  يُعَظ  ا  ال قُلُوب   تَق َوى م  "  العيد هو فرحة للمسلمين صغارا
ا، ويتم االستعداد له بشراء مالبس جديدة.احسب ميزانيتك لشراء مالبس العيد.  وكبارا

أسبوع.زمن إنجاز المهمة:   

 وصف المهمة:  
: كم عدد القطع التي   •  اشتريتها؟ وكم مبلغ كل قطعة؟ أوالا

 ثانياا: كم المبلغ اإلجمالي الذي دفعته للقطع؟    •

 ثالثاا: قدِّر المبلغ اإلجمالي للقطع. •

  ة، غير مناسب  اوجدت أنه  قطعةرجعت أي  أ  رابعاا: إذا •
 وضح إجاباتك.؟ المبلغ الذي صرفتهفكم سيصبح 

•  

 

 أهداف التعلم:  
 جمع أعداد مكونة من عدة أرقام. •

 طرح أعداد مكونة من عدة أرقام.  •

 تقدير المجموع.  •

 النتاجات المتوقعة: 
 عرض شفهي لما توصل إليه الطالب.   •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:
 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •
 التقدير  إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 

 ال نعم

التي   ١ القطع  عدد  الطالب  حدد 
 .اشتراها

  

التي   ٢ القطع  مبلغ  الطالب  حدد 
 .اشتراها

  

اإلجمالي  ٣ المبلغ  الطالب  أوجد 
 .للقطع التي اشتراها

  

أوجد الطالب المبلغ بعد إرجاع   ٤
 . أحد القطع

  

أنجز الطالب المهمة في الوقت  ٥
 . المحدد

  

المعلم   6 مع  الطالب  يتواصل 
 والزمالء. 

  

المهمة   7 عن  الطالب  يتحدث 
 بطالقة. 

  

طرق   8 بعدة  المهمة  الطالب  يقدم 
 . للحل

  
 الدرجة:  
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 تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها    ( 3الفصل )  .....................  /المدرسة 



 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

 

...  /رابع ابتدائي  اسم الطالبة / ................................  

جازة الصيفية،  برحلة سياحية داخل المملكة العربية السعودية خالل األالقيام  تريدتخيل أنك    المهمة األدائية:
 إلى أحد المدن باستخدام إحدى وسائل النقل.ك رحلت ونظِّم

أسبوع.زمن إنجاز المهمة:   

 وصف المهمة:  
: حدد ثالث مدن يمكنك زيارتها. •  أوالا

 يمكن استخدامها. نقل يلتي  وسثانياا: حدد  •

اكتب   • بالرسم  ثالثاا:  ومثلها  للرحلة  الممكنة  النواتج 
 الشجري. 

ف  احتمال زيارتك للمدن باألعداد والكلمات،   • رابعاا: ص 
 وبرر إجابتك.

 خامساا: ناقش مع زميلك مدى صحة ما توصلت إليه.  •

 

 أهداف التعلم:  
 تحديد النواتج الممكنة. •

تمثيل النواتج الممكنة بالرسم  •
 الشجري. 

 باألعداد والكلمات.وصف االحتمال  •

 النتاجات المتوقعة: 
 تقديم ملصق للمهمة. •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:
 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •
 التقدير  إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 

 ال نعم

يمكنه  ١ مدن  ثالث  الطالب  حدد 
 زيارتها. 

  

يمكنه   ٢ نقل  وسيلتي  الطالب  حدد 
 استخدامها.

  

الممكنة  ٣ النواتج  الطالب  كتب 
 للرحلة ومثلها بالرسم الشجري. 

  

مدى   ٤ زميله  مع  الطالب  ناقش 
 صحة ما توصل إليه.

  

الوقت   ٥ في  المهمة  الطالب  أنجز 
 . المحدد

  

المعلم   6 مع  الطالب  يتواصل 
 والزمالء. 

  

   يتحدث الطالب عن المهمة بطالقة.  7
طرق  يقدم   8 بعدة  المهمة  الطالب 

 . للحل
  

 
 الدرجة: 
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 األنماط والجبر    ( 4الفصل )  .....................  /المدرسة 



 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

 

...  /رابع ابتدائي  اسم الطالبة / ................................  

خرز ملون مقسم لمجموعات، وكل مجموعة تحوي لون محدد. اختر عدد يناسبك من كل  لديك  المهمة األدائية:
 لون لصنع قالدة وتقديمها هدية لمن تحب. 

ثالث أيام.  زمن إنجاز المهمة:   

 وصف المهمة:  
قُم  بصنع قالدة بحيث تحتوي على عدد من اختيارك   •

 من الخرز الملون. 

في   • الملون  الخرز  لعدد  مناسبة  اكتب جملة عددية 
 القالدة.  

اعرض القالدة على زميلك واطلب منه كتابة جملة   •
عددية لعدد الخرز الملون في القالدة، وقيِّم جملته 

 العددية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف التعلم:  
 كتابة الجمل العددية.  •

 تمثيل الجمل العددية.  •

 النتاجات المتوقعة: 
نماذج القالئد المصممة، والجمل العددية لكل   •

 نموذج. 
 مصادر التحقق من نوعية األداء:

 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •
 التقدير  إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 

 ال نعم

١ 
قالدة تحتوي على   الطالب  صنع 
الخرز   من  اختاره  مما  عدد 

 الملون. 

  

كتب الطالب جملة عددية مناسبة  ٢
 لعدد الخرز الملون في القالدة.  

  

عددية  ٣ جملة  كتابة  منه  وطلب 
 .  القالدةلعدد الخرز الملون في 

  

الطالب   ٤ التي  قيم  العددية  الجملة 
 زميله  كتبها

  

الوقت أنجز   ٥ في  المهمة  الطالب 
 المحدد. 

  

المعلم   6 مع  الطالب  يتواصل 
 والزمالء. 

  

    يتحدث الطالب عن المهمة بطالقة.  7

 الدرجة: 
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 األنماط والجبر    ( 4الفصل )  .....................  /المدرسة 
...  /رابع ابتدائي ................................ اسم الطالبة /    



 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

د  عدد الصفحات بمقدار   المهمة األدائية: اختر كتاباا من مكتبة منزلك؛ ثم ابدأ بقراءة صفحة في اليوم األول؛ ز 
 صفحتين يومياا    

 عن اليوم الذي يسبقه لمدة أسبوع.

أسبوع.زمن إنجاز المهمة:   

 وصف المهمة:  
: انشئ جدول يمثل ما   •  تم قراءته خالل أسبوع. أوالا

 ثانياا: اكتب قاعدة الجدول. •

ثالثاا: لخص  ما قرأته من الكتاب فيما ال يزيد عن   •
 خمسة أسطر. 

 

 أهداف التعلم:  
إنشاء جدول لتنظيم معلومات مسألة  •

 لفظية.
 اكتشاف قاعدة من جدول.  •

 تعزيز قيمة القراءة وتنميتها.  •

 النتاجات المتوقعة: 
 توصل إليه الطالب. عرض مرئي لما  •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:
 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •

 التقدير  إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 
 ال نعم

١ 
أنشأ الطالب جدول يمثل ما تم 
المختار   الكتاب  من  قراءته 

 خالل أسبوع.

  

للجدول   ٢ قاعدة  الطالب  كتب 
 ه. ؤ الذي تم إنشا

  

من لخص   ٣ قرأه  ما  الطالب 
 الكتاب. 

  

في   ٤ المهمة  الطالب  أنجز 
 الوقت المحدد. 

  

المعلم   ٥ مع  الطالب  يتواصل 
 والزمالء. 

  

المهمة   6 عن  الطالب  يتحدث 
 بطالقة. 

  

بعدة طرق   7 المهمة  الطالب  يقدم 
 للحل 

  
 

 الدرجة: 
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  رقمين وفي عدد من الضرب في عدد من رقم واحد   (  6،  5الفصل )   .....................   /المدرسة  

 اسم الطالبة / ................................  ...   /رابع ابتدائي 



 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

الحرارية. كيف تعرف عدد السعرات  أن زيادة الوزن مرتبط بعدد السعرات درست في مادة العلومالمهمة األدائية: 
 .وزنك تأثيرها على زيادةالحرارية التي تستهلكها أسبوعياا، ومدى 

 أسبوع.زمن إنجاز المهمة: 
 وصف المهمة:  

• :   اجمع علب العصير التي تريد شربها في أسبوع. والا
رف  ثانياا: • على  البعض  بعضها  بجانب  العلب  ضع 

  أمامك.
اقرأ عدد السعرات الحرارية المدونة على العلبة  ثالثاا: •

  الواحدة.
السعرات الحرارية في جميع  احسب مجموع عدد   رابعاا: •

   العلب بطريقتين مختلفتين.
العبوات  خامساا: • من  مختلف  عدد  مع  العملية  كرر 

ن الناتج في كل مرة.   وزيادة في عدد األيام. دوِّ
   سادساا: ما تأثير زيادة السعرات الحرارية على وزنك؟ •
 

 أهداف التعلم:

  الضرب في عدد من رقم واحد.   •
  رقمين.الضرب في عدد من  •
  تعزيز الوعي الصحي. •

 

 النتاجات المتوقعة: 

 . عرض مرئي لما توصل إليه الطالب •

 مصادر التحقق من نوعية األداء: 

 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد.  •

 إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 
 التقدير 

 ال نعم

حدد الطالب عدد علب العصير   ١
  التي يحتاجها.

  

الطالب عدد السعرات  أوجد   ٢
  الحرارية على كل علبة عصير.

  

٣ 
أوجد الطالب مجموع عدد  

السعرات الحرارية في جميع  
  العلب بطريقتين مختلفة.

  

أنجز الطالب المهمة في الوقت   ٤
  المحدد.

  

يتحدث الطالب عن المهمة   ٥
  بطالقة.

  

يتواصل الطالب مع المعلم   6
  والزمالء.

  

 

 الدرجة: 
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   األشكال الهندسية واالستدالل المكاني  (  8الفصل )   .....................   /المدرسة  

 اسم الطالبة / ................................  ...   /رابع ابتدائي 

 .األبعادنماذج لألشكال ثالثية  أراد قائد مدرسة تنفيذ مسابقة لتصميم أفضل المهمة األدائية: 

 أسبوع. زمن إنجاز المهمة: 
 وصف المهمة:  

• : األبعاد(  أوالا ثالثي  )شكل  مجسم  لكل  مخطط  ارسم 
   وقصه.

  استخدم الطي لتكوين المجسمات. ثانياا:  •
  لوح. ألصق المجسمات على ثالثاا: •
ف  المجسمات التي استخدمتها في اللوح  رابعاا: •  ص 

 

 أهداف التعلم:  

  لألشكال ثالثية األبعاد.رسم مخططات  •
  األبعاد. ثالثية وصف األشكال •
  األبعاد. ثالثية تصنيف األشكال •
•  

 النتاجات المتوقعة: 

 . عرض تصاميم الطالب •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:

 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •

 إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 
 التقدير 

 ال نعم

لألشكال   الطالب مخططاترسم  ١
  ثالثية األبعاد.

  

    صنع الطالب عدة مجسمات. ٢

وصف الطالب المجسمات التي   ٣
  استخدمها.

  

أنجز الطالب المهمة في الوقت   ٤
  المحدد.

  

    يتحدث الطالب عن المهمة بطالقة. ٥

يتعاون الطالب مع الزمالء أثناء   6
  تنفيذ المهمة.

  

الطالب مع المعلم  يتواصل  7
  والزمالء.

  

 

 الدرجة: 
 

10 



 ة المملكة العربية السعودي
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بـجدة 
   شعبة الرياضيات 

 

 

 

   األشكال الهندسية واالستدالل المكاني ( 8الفصل )  .....................  /المدرسة 
...  /رابع ابتدائي  اسم الطالبة / ................................  

 .هندسية مختلفة ثنائية األبعادصمم لوحة فنية تحوي أشكاالا المهمة األدائية: 

 أسبوع.زمن إنجاز المهمة: 

 وصف المهمة:  

: صمم أشكاالا ثنائية األبعاد في لوحة فنية   .أوالا
ثانياا: صمم عدداا من المثلثات بزوايا مختلفة في   

  .اللوحة الفنية
ثالثاا: اكتب اسم ووصف لكل مثلث وكل شكل ثنائي  

  األبعاد تم تصميمه
رابعاا: ارسم خط األعداد؛ وضع نقاط على األرقام 
التي تمثل عدد زوايا كل شكل ثنائي األبعاد في  

 اللوحة
 
 
 
 

 

 أهداف التعلم:  
  وصف األشكال ثنائية األبعاد. •

   تصنيف األشكال ثنائية األبعاد. •
  وتصنيف الزوايا. وصف •
  وصف وتصنيف المثلثات. •
   األعداد.تمثيل نقاط على خط  •

 

 النتاجات المتوقعة: 
 .  تصميم لوحة فنية •

 مصادر التحقق من نوعية األداء:
 قياس األداء باستخدام قائمة الرصد. •

 إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم 
 التقدير

 ال  نعم

صمم الطالب لوحة فنية تحوي   ١
  أشكال ثنائية

  

رسم الطالب في اللوحة الفنية عدد   ٢
  المثلثات بزوايا مختلفةمن 

  

٣ 
كتب الطالب اسم ووصف األشكال  
الثنائية التي استخدمها في اللوحة  

  الفنية

  

رسم الطالب خط أعداد مثل عليه   ٤
  عدد زوايا كل شكل ثنائي

  

أنجز الطالب المهمة في الوقت   ٥
  المحدد

  

يتواصل الطالب مع المعلم   6
  والزمالء.

  

الطالب عن المهمة  يتحدث  7
  بطالقة.

  

 
 الدرجة: 
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