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 ن(1.1) 1الّتمرين
   cl..……سعة قارورة ماء معدني لتر و نصف لتر ماء أي _
من الموز، فصارت حمولة  hg 171من البرتقال و    hg  718وضع خّضار في شاحنته _

  100الّشاحنة.............

 ن(1.1)2الّتمرين 
 مركز الّدائرة..........

  cmقطر الّدائرة هو........وقيسه ......
  cmنصف قطر الّدائرة هو......  وقيسه ......

 ن(1.1) 3التمرين 
 فراغات كل مساوات/(لملء  8،9،11استعمل مرة واحدة األعداد ) 
=)........×......(.+.....89 
=).......×.....(+........121 

=)......×........(+.......151 

 الّتمرين الرّابع:)5.1ن(

أضعاف ما عند لينة.7دينارا وجمع أخوها962جمعت لينة    

 كم يملك األخوان معا؟ 
 
 
 

 8102 مارس             ( 4AP ابتدايئ ) الرابعةاملس توى: 

 يف مادة الرايضيات  الثاينلفصل اختبار ا

S B 

A 
. 

1/2الصفحة   
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 الوضعّية اإلدماجّية 

عدد البالطات في  cm 25قسمك مستطيل الشكل له مدخالن ، و مبّلط ببالطات مرّبعة الّشكل طول ضلعها 

 بالطة. 15بالطة وفي العرض21العرض 

 احسب  طول القسم.-

 احسب عرض القسم.-

 ق يين الجدران بشريط من الورق الالصأراد الّتالميذ تز -

 طول الشريط الالزم شراءه. الحظ الّشكل جّيدا ثّم ُاحسب

 
 

 بالتوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2الصفحة    
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 تصحيح الّرياضيات
 ن(1.5) 1الّتمرين

   cl.151سعة قارورة ماء معدني لتر و نصف لتر ماء أي _
من الموز، فصارت حمولة  hg 171من البرتقال و    hg  718وضع خّضار في شاحنته _

  kg.100الّشاحنة.

 ن(1.5)2الّتمرين 
 oمركز الّدائرة.

  5cm.وقيسه BAقطر الّدائرة هو
  cm.2.5.  وقيسه OAنصف قطر الّدائرة هو.....

 ن(1.5) 1التمرين 
 (لملء فراغات كل مساوات/ 8،9،11استعمل مرة واحدة األعداد ) 

..16(.+9.×.7=).89 
.9(+.16.×.7=).121 
7(+16.×9=)151 

4التمرين   

 الحل:

 (8×219) +219 =2152    

دينارا2152يملك الولدان معا:   

 

 
 الوضعّية اإلدماجّية 

عدد البالطات في  cm 25قسمك مستطيل الشكل له مدخالن ، و مبّلط ببالطات مرّبعة الّشكل طول ضلعها 
 بالطة. 15بالطة وفي العرض21العرض 

 CM 855طول القسم.
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 650CMعرض القسم. -
 قبشريط من الورق الالصيين الجدران أراد الّتالميذ تز -

 طول الشريط الالزم شراءه. 

 (855+650)*2-2=3008cm 
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