
 

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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 بقيت األسئلة في الورقة التالية                                                                                    شعبة الرياضيات بمكتب الداخل

المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 

إدارة التعليم بمحافظة القنفذة 
مكتب تعليم الداخل 

 شعبة الرياضيات

الرياضيات : المادة
الرابع االبتدائي : الصف 

:  زمن االختبار 

 هـ الدور األول 1441 – 1440اختبار نهاية الفصل الدراسي األول للعام 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................... اسم الطالب 

.......................................................................................... رقم الجلوس 

 أسئلة  4عدد األسئلة المطلوب حلها 
 درجات 8السؤال األول 
 درجات 8السؤال الثاني 
 درجات  6السؤال الثالث 
 درجات 8السؤال الرابع 

 درجة 30المجموع 

درجة السؤال درجة الطالب السؤال 
 8 األول 
 8 الثاني 
 6 الثالث 
 8 الرابع 

 30 المجموع 

التوقيع اسم المصحح 
  

التوقيع اسم المراجع 
  



 

 بقيت األسئلة في الورقة التالية                                                                                    شعبة الرياضيات بمكتب الداخل

المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 

إدارة التعليم بمحافظة القنفذة 
مكتب تعليم الداخل 

 شعبة الرياضيات

الرياضيات : المادة
الرابع االبتدائي : الصف 

:  زمن االختبار 
  

استعن باهلل ثم اجب عن جميع األسئلة 

 (  درجات 8 )أختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي من الفقرات  :  السؤال األول  

. أي األعداد التالية يمثل الصيغة القياسية للعدد خمسة وعشرين ألف ومئة وثالثة .1
    ۲5103    ۲5130       1030۲5  103۲5 

 مقرباً إلى أقرب مئة ألف هو 54678491العدد  .2
  54000000      54600000       54700000   54678500 

  هي 8 = 0 + 8الخاصية المستخدمة في العبارة   .3
ال شيء مما ذكر       العنصر المحايد       اإلبدال       التجميع 

عدد النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقدية وتدوير مؤشر قرص مقسم إلى ثالثة أقسام هو  .4
  ۲      4       6     8 

أي مما يأتي ليست عبارة عددية  .5

  5 + 11      17 + 4 = ۲1       15 + ۲1    13 + 6 

هو   30 × ۲0ناتج ضرب  .6
  6  60     600      6000 

 ؟ 108=  ×        12ما العدد الذي يمثله       في الجملة العددية  .7
  5      6   8     9 

 =  100×  أي أزواج األعداد اآلتية هو األنسب اإلكمال جملة الضرب التالية ؟          .8

  73 , 730      73 , 73000     730 , 7030     73 , 7300 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
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:  زمن االختبار 

 ( درجات 8 ): أجب عن ما يلي : السؤال الثاني 

 :على الفقرات التالية ( X) أو عالمة خطأ  (   )أجب بعالمة صح  (1

 (      )                      ( 3000 + 500 + 20 + 6 ):  هي 3526الصيغة التحليلية للعدد  (أ

 (     )                                6000 هي  132685القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط  (ب

 (     ).                                                             عندما تطرح تبدأ دائماً بمنزلة اآلحاد (ج

 (     )                                                             200 يساوي 21 × 12تقدير ناتج  (د

 (     )                   (= < , > ,  )الجملة العددية هي عبارة تتضمن أعداداً وإحدى اإلشارات  (ه

 

 رتب األعداد التالية من األكبر إلى األصغر (2

1002 , 1037 , 1200 , 1102 
 ........... , ........... , ........... , ..............

 
 :أوجد ناتج ما يلي (3

 
 4005   (ب                                                             82828 (أ

   +4789                                                                -    273 
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 ( درجات 7 ): أجب عن الفقرات التالية: السؤال الثالث

 :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها (1

  .34510619         34501619: قارن بين العددين باإلشارة المناسبة  (أ

 ...............  إلى أقرب مئة هو 934تقريب العدد  (ب

 1600, ............  , 400 , 200 , 100: أكمل النمط  (ج

 . صحيحة11 + 10 = 7        14: التي تجعل الجملة العددية  (-  ,  + )اكتب العملية  (د

 : ............... كرات حمراء  وكرة واحدة زرقاء هو5احتمال سحب كرة حمراء من كيس به  (ه

 

 :استعمل التمثيل باألعمدة التالي لإلجابة عن الفقرتين أ َو ب  (2

 

 

 

 

 

 ما الصف الذي حصل على أكبر عدد من البطوالت؟ (أ 

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

 كم تزيد بطوالت الصف الخامس على الصف السادس؟ (ب 

 ......................................................................................
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الرياضيات : المادة
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:  زمن االختبار 

 ( درجات 8 ): أجب عن المطلوب فيما يلي: السؤال الرابع

 :(ب  )ما يناسبه من العمود  (أ  )صل من العمود  (1

 (ب  )العمود الرقم  (أ  )العمود الرقم 

الصيغة اللفظية  القيمة التي يتخذها الرقم حسب موقعه في العدد تسمى  1
اإلبدال  ناتج ضرب عدد في أي عدد آخر يسمى  2
التجميع   تسمى 6 + 5 = 5 + 6: الخاصية التالية  3

الدالة  العالقة التي تعتمد فيها كمية على كمية أخرى تسمى  4
القيمة المنزلية  تسمى  ( 7 + ۲ ) + 4 = 7 + ( ۲ + 4 ): الخاصية التالية  5

المضاعف    
 

 :حل الفقرات التالية (2

 41 × 152 (                                                 ب4 × 15 (أ 

 
 
 
 
 

 :أكمل الجدول التالي (ج 

 2:       - القاعدة 
 ۲۲ ۲1 ۲0المدخلة 
   المخرجة 

 

 انتهت األسئلة
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