
 

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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 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

  تعليم عامة للدارة الاإل
 االبتدائية                     مدرسة 

 

 

 

 -ناتج القسمة ثم تحقق من صحة الحل :  السؤال األول : اوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟السؤال الثاني : استعمل حقائق القسمة في إيجاد ناتج القسمة التالية 

 

 

 ؟ أكمل الفراغ بما تراه مناسباالسؤال الثالث : 

 

             

 

 توقيع ولي األمر لم يتقن أتقن مسمى المهارة رقم 
    إجراء عملية القسمة يكون ناتج فيها من ثالثة أرقام على األكثر بباق وبدون باق 91
    (ذهنيا922092ستعمال حقائق القسمة األساسية واألنماط لقسمة مضاعفات )ا 02
    تعرف ووصف األشكال الثالثية األبعاد ومخططاتها 09
    تعرف ووصف األشكال الثنائية األبعاد وتصنيفها 00
    تعرف ووصف ) الزوايا , المثلثات ( وتصنيفها 02

 هـ9112 \   \  التاريخ : الصف الرابع )     ( اسم الطالب :                                    
 اختبار مادة الرياضيات الفترة الثالثة

× 

= 

× 

 اسم الشكل :
 د األوجه :عد

 عدد الرؤوس :
 عدد األحرف :



 ؟ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحةالسؤال الرابع : 

 الشكل الثنائية األبعاد :      -9

 وارتفاعله طول وعرض  -له طول وعرض       ب -قط         بفله طول   -أ
 يسمى الشكل المكون من ثمانية أضالع : -0

 باعير -ثماني                     ج -سداسي              ب - أ

 :األشكال المربع من  -2

 األبعاد ةرباعي -ج            األبعاد   ةثالثي -ثنائي األبعاد           ب -أ
 
 

 السؤال الخامس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 األضالع :
 الزوايا :

 األضالع :
 الزوايا :

 األضالع :
 الزوايا :


