
ד מתמטיקה  1 ב"תשס-'מבחן 

 دولـة إسرائيل
 وزارة المعارف

  مكتب المديرة العامة
 قسم التقييم والقياس 

السكرتارية التربوية
على تدريس الرياضيات التفتيش 

 
 2002/ 2001امتحان رياضيات للصف الرابع

 
 ___________اسم العائلة____________ االسم الشخصي

 
بلدة_______   اسم المدرسة ______ الصف  ________اسم ال

 
 يسمح لك باستعمال اآللة الحاسبة      �

 ساعة ونصف: مدة االمتحان  �

 يمكنك أن تترك سؤاال لتعود إليه ثانية في وقت الحق �

 أآتبوا جميع العمليات الحسابية والشروح على أوراق االمتحان  �

 مع تمنياتنا لكم بالنجاح
 
 
  سبعة آالف وثالثة وعشرين: أآتبوا باألرقام  )1

 ________________: الجواب

 

 امألوا الفراغ بأرقام مناسبة

2(     1553  >  1 __ 59 

3(     3__75  >  34 __ 8 

 

 :امألوا الفراغ باألعداد التاقصة

4(___ - 729 = 106                 

5 (___ : 5 = 10                  
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   :أآتبوا العدد الناقص 

6  (556 + 30 = ___ + 500               

 

ين وا السؤاَل   :حّل

7 (16 - 2 + 4 = ___                     

8 (10 -3 x 2 = ___                      

 

 : آيف يحسب التمرينال يعرفمع سامي ال توجد آلة حاسبة وهو ) 9

8 x 19 =                            

اليةيعرفسامي      ت ل التمارين ا   آيف يحسب 

                           8 x 9 =72 

8 x 10 =80                      

   8 x 20 = 160                 

يستطيع سامي بمساعدة هذه التمارين،أن يحسب التمرين؟    آيف 

          8 x 19 =                            

 _____________________________________________:الجواب

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

ا أآبر من )10             أآتبوا آسًر

 

 __________________:بالجوا

 

5
2
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  الموجود في المقطع األسود من محور األعدادالعددضعوا دائرة حول ) 11

 2,220)       ד20,200)        ג20,002)        ב22,200) א

 

 

 

 

اأآتبوا ) 12  ا إضافًي ا في المقطع األسود من محور األعدادعدًد   موجوًد

  

  ________________الجواب      

 

 

تالية)ربع(       الكسر  ل ا من األشكال ا يالئم قسًم  . 

 :ضع دائرة حول الجواب الصحيح 

 

صحيح/ صحيح.               يالئم الكسر                     الشكل) 13  .غير 

 

صحيح/ صحيح       .          يالئم الكسر                    الشكل) 14  .غير 

 

صحيح/ صحيح       .         يالئم الكسر                  الشكل  ) 15  .غير 

 

صحيح/ صحيح       .        يالئم الكسر                   الشكل) 16  .غير 

 

صحيح/ صحيح       .        يالئم الكسر                    الشكل) 17  .غير 

22,00020,020
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 في الصفوف الرابعة تلميذ 100يتعلم في مدرسة 

ا 32 ابع أ يتعلمفي الصف الر  .تلميًذ

ا 33 في الصف الرابع ب يتعلم ًذ  .تلمي

 والباقون يتعلمون في الصف الرابع ج

ا يتعلم في الصف الرابع ج؟) 18  آم تلميًذ

___________________________________________ 

تالميذ الصفوف الرابعة في رحلةجميعخرج    . 

الصباح انقسم التالميذ إلى مجموعات، ف   .تالميذ 10 ي آل مجموعة في 

  إلى آم مجموعة انقسم التالميذ؟) 19

___________________________________________ 

 

 . أآبرالتالميذ إلى مجموعات  جميععند الظهر انقسم 

ا  .عدد التالميذ في جميع المجموعات آان متساوًي

المجموعات ولعدد التالميذ في آل مجموع  :ةاقترحوا إمكانية لعدد 

 _____عدد التالميذ في آل مجموعة _______  عدد المجموعات) 20

 

 :اقترحوا إمكانية إضافية لعدد المجموعات ولعدد التالميذ في آل مجموعة

 _____عدد التالميذ في آل مجموعة _______  عدد المجموعات) 21

 

يوجد) 22 ا 42 في آّل باص   .مقعًد

ا أن     يجب أن نطلب إذا أردن ا   التالميذ وآل واحد يجلس 100  يسافرآم باًص

 على مقعد؟

____________________________________________ 

 _______________________________ :إشرحوا آيف توصلتم إلى الحّل

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ا فيه ) 23 رسموا شكًال رباعًي  :زاوية منفرجةُأ

 

زاوية منفرجة  في  أحيطوا بدائرة رأس) 24

 الشكل الرباعي الذي رسمتم

       

 

 

لتالية) 25  :أآتبوا تحت آل مثلث االسم الذي يالئمه من بين األسماء ا

ين         مثلث متساوي الساَق

 مثلث متساوي األضالع       

 مثلث قائم الزاوية       

 مثلث منفرج الزاوية       

 

25               ( 

                     ___________________                               

 

      

 

26( 

_________                                           __________ 

 

 

27( 

______________________                                    
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 :طول السهم المرسوم أعاله هو حوالي) 28 

 سم 9   - أ

 سم 10   - ب

 سم 12   - ت

  سم 13   - ث

 

 :أمامكم أشكال رباعية مختلفة

 

 

 

 

 

 

تالية صحيح وقسم منها غير صحي ل  . حقسم من الجمل ا

 غير صحيحة أو صحيحة: أآتبوا إلى جانب آل جملة 

29 ( 

 ______ الضلعان المرسومان بخط أسود عريض متوازيانمتوازي األضالع في -أ

 _____ الضلعان المرسومان بخط أسود عريض متساويانمتوازي األضالع في -ب

30 ( 

  _________ يوجد ضلعان متوازيانالمعين في -أ

ا -ب ي  _____________ متساويةنالمعي جميع زوا

31 ( 

 ________ الخط األسود العريض هو القطرالمستطيل في -أ

ا -ب ي  _______ متساوية المستطيل جميع زوا

أضالع  مستطيل      معين     متوازي 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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بعدد مالئم) 32  : امألوا الفراغ 

500 - ___ = 360 

 

بعدد مالئم) ) 33  : امألوا الفراغ 

500 - ___ > 360 

 

  لفراغ؟ هل توجد أعداد أخرى يمكن آتابتها في ا) 34

 ال / نعم: الجواب 

اليين بعددين مختلفين ت ل نعم، امألوا الفراغين ا  إذا آان الجواب 

500 - ___ > 360 

500 - ___ > 360 

 

 _____________ما هو أآبر عدد يمكنكم آتابته في الفراغ؟  ) 35

يمكنكم آتابته في الفراغ؟ ) 36 تعتقدون بأن هذا العدد هو أآبر عدد  إشرحوا لماذا 

_____________________________________________________

___________________________________________________ __

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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توجد مربعات بيضاء ومربعات رمادية  . أمامكم سلسلة من األشكال في آل شكل 

ق بعدد المربعات الرمادية  .عدد المربعات البيضاء متعّل

توجد : مثًال   .  مربعات بيضاء3مقابل مربع رمادي واحد 

     . مربعات بيضاء6مقابل مربعين رماديين   توجد          

 
 
 
 
 

 _________مربعات رمادية؟  3ا أبيض يقابل آم مربًع)37

يقابل )38 ا أبيض   _________مربعات رمادية؟  5 آم مربًع

يقابل  )39 ا أبيض  ا؟  11آم مربًع ا رمادًي  _________مربًع

 

يقابل  )40 ا أبيض  ا؟  40آم مربًع ا  رمادًي  _________مربًع

 ______________________________:إشرحوا آيف توصلتم إلى الحل

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

ا أبيض؟  180هل يوجد شكل يكون فيه )41  ___________________مربًع

لوا إجابتكم         _______________________________________ :عّل

___________       ________________________________________ 

___________________________________________________        

 

 ___________________مربٍع أبيض؟  100هل يوجد شكل يكون فيه  )42

لوا إجابتكم         _______________________________________ :عّل

________________________       ___________________________ 

___________________________________________________        

نتمنى لكم النجاح 


