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 المملكـة العـربية السعـودية

 

 المادة: رياضيات
 االبتدائي رابعالصف : ال وزارة  التعليم

دقيقة (                  45الزمن:   حصة كاملة )  اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
 1عدد األوراق :  ابتدائية األبناء األولىمدرسة 

  للفترة الثالثةالدوري األول أسئلة اختبار 

 : عليها دائرة بوضع يأتي مما لكل الصحيحة اإلجابة اختاريأ.  :األول السؤال     
 هـو:  7=  9÷  63المقسوم عليه في الجملة العددية  .1

 صفر 7 9 63
, ويريد أن يسدد ثمنها على  360اشترى عاصم طابعة بمبلغ  .2 دفعات شهرية متساوية, فما مقدار   6رياًلا

 الدفعة الشهرية الواحدة ؟ 
6 60 600 6000 

 صحيحة ؟  =  300÷  2700ما العدد الذي يجعل الجملة   .3
3 9 300 900 

شجرة صغيرة. إذا غرس كل منهم العدد نفسه من   96اشترك كل من فهد وطالل وسليمان في زراعة   .4
 األشجار الصغيرة, فكم شجرة غرس كل واحد منهم؟

29 30 31 32 
ميدالية ذهبية وفضية في األلعاب األولمبية, إذا كان عدد الميداليات الذهبية مثلي عدد   15فاز سبـاح بـ   .5

  الميداليات الفضية, فما عدد الميداليات الفضية التي فاز بها ؟
15 10 5 3 

؛ لتقلهم من الرياض إلى  426أشخاص سيارة بمبلغ  3استأجر   .6 إذا اشتركوا في دفع األجرة   الدمام. رياًلا
 بالتساوي, فكم يدفع كل واحد منهم؟

 ريالً  143 ريالً  142 ريالً  141 ريالً  140
. فما ثمن الشنطة الواحدة تقريباا ؟ 216شنط مدرسية متماثلة ألبنائه األربعة بـ  4إذا اشترى نواف   .7  رياًلا

 ريالً  60 ريالً  53 ريالً  51 ريالً  50
 شكل ثالثي األبعاد يُمكن أن يُصنع باستعمال دائرتين ومستطيل. ما اسمه ؟  .8

 اسطوانة هرم مخروط مكعب 
 ما عدد أوجه الشكل أمامك ؟  .9

 
 

3 4 5 6 
 ماذا يُسمى الشكل المجاور؟   .10

 
  

 ثماني  سداسي خماسي  مثلث
 , هي الزاوية:    90الزاوية التي يكون قياسها  .11

 المستقيمة  المنفرجة القائمة  الحادة
 

 ب. أجيبي على المطلوب لكل مما يأتي:

 

 

 

 

 اكتبي قياس الزاوية أمامك بالدرجات وبالدورات.  .2

 

 

  منفرج أو,  الزاوية   قائم أو, الزوايا حاد : إلىصنفي المثلث التالي  .1
  مختلف  أو ,  األضالع   متطابق أو, الضلعين متطابق وإلى, الزاوية

 .األضالع 

 


