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 مراجعة فً الرٌاضٌات للفصل الثانً

 السنة الرابعة ابتدائً /الجٌل الثانً

     10/ انجز العملٌات التالٌة عمودٌا:

54872 
+32548 

   963258 
+   21508 

  204851 
+962582 

35871  
- 1298 

 369421 
- 298471 

  98547 
- 58698 

= = = 
 

= = = 

 

3541 
X   325 

9641 
X 984 

  8547 
X   65 

864               4 8436             2 57855    5 

= 
 
 
 

= 
 
 
 
 

=    

 10/ رتب االعداد التالٌة تصاعدٌا باستعمال الرمز المناسب:

15895  - 96325 – 3687 – 15894  - 9632    -  58725  

…………………………………………………………………………………………………………. 

30105 – 80369 – 47201 – 830741 -  70369 – 139870  

……………………………………………………………………………………………………… 

 10 / رتب االعداد التالٌة ترتٌبا تنازلٌا باستعمال الرمز المناسب :

00631 – 4389 – 068401 – 30839 – 010083 – 01068  

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

 19/ قارن بٌن االعداد التالٌة :

80893              063893  089306            08936  068339          089330  

  08339                46008  33964             468009  04103             310839  
 

 18/ باستعمال جدول الوحدات حول الى الوحدة المطلوبة :

018dL=………..L……….dL 0348mL=…….L…….dL……cL……mL 3hL=………………cL 

93daL=………………L 438cL=……….L………..mL 33L+001cL=…………..cL 
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 16/ اكتب االعداد التالٌة بالحروف او باألرقام :

ثالثة مئة الف و خمسة =........................................ -  

ملٌون وخمسة و سبعون الف و ثالثمئة و واحد=...................................... -  

389300........................................................................=  

46108.......................................................................................=  

0100098...................................................................................................=  

 13/ تمارٌن حول الهندسة و المساحة :

BCDAلدٌك الشكل المربع المقابل  -/ 0  

احسب مساحة الشكل المربع -  

استخرج من الشكل مثلثا ؟ ما نوعه؟ -  

EBCF   احسب مساحة الشكل 

  mc 6طولها  CD( ارسم قطعة المستقيم 0 

DEو نصف قطرها   Dفي منتصفها. انشئ الدائرة التي مركزها  Eعمم  النقطة -  

  ECو نصف قطرها  Cاشئ الدائرة التً مركزها  -

  mc 6البعد بينهما  Aو  B( و عمم عميه النقطتين Mارسم المستقيم )(0

[BA]منتصف قطعة المستقٌم  Dعلم النقطة  -  

فً المنتصف [AB]( عمودٌا على قطعة المستقٌم Cارسم المستقٌم )-  

mc 0ب  D( تبعد عن النقطة Cمن المستقٌم ) Fعلم النقطة  -  

  اذكر نوع المضلع الناتج. –سم المضلع الناتج  -   Aو  Fصل بٌن النفطتٌن  -

m04و عرضه  m08(حقل مستطٌل الشكل طوله 9  

m03بنى الفالح فوقه منزال مربع الشكل طول ضلعه  -  

وزرع المساحة الباقٌة قمحا -  

احسب المساحة المزروعة -  
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دٌنارا  006اراد تسٌٌج الحقل بسٌاج سعر المتر الواحد -  

السٌاج  احسب ثمن   

  m43و عرضه  m008حقل مستطٌل الشكل طوله / 18

m43حق ثان مربع الشكل طول ضلعه   

 اي الحقلٌن اكبر مساحة؟

و طولً ضعف عرضً  mD 83/ انا مستطٌل عرضً 16  

ما هً مساحتً؟ -ما هو محٌطً ؟    /  -  

 3/ اكمل الجدولٌن التالٌٌن:

(m)المربع   (m)المستطٌل  
 المساحة  المحٌط الطول  العرض المساحة  المحٌط  طول الضلع

........ .......... 08 08 34 ......... ......... 
.......... 61 .......... 8 ........... .......... 008 

04 ..........  09 38 ......... ........ 

........ ........... 30 ....... 00 39 ........ 

 13/ وضعٌات ادماجٌة:

دٌنارا 001بٌضة ,ثمن الطبق الواحد هو  01طبقا من البٌض ٌحتوي كل طبق على  98اشترى تاجر  -(0  

ما هو ثمن البٌضة الواحدة؟ -  

دٌنارا 03دٌنار ا ثمن نقل البٌض الى دكانه , باع التاجر البٌضة الواحدة ب  081اعطى التاجر  -  

بٌضة عند النقل. 04هل ربح التاجر او خسر اذا علمت انه تكسرت  -  

دٌنار 43ب  دٌنارا و القصة الثانٌة ٌقل ثمنها عن االولى 943اشترى بهاء الدٌن ثالثة قصص ,ثمن القصة االولى (2  

دٌنارا 043و الثالثة ٌزٌد ثمنها  عن الثانٌة ب   

دٌنارا  000اذا علمت انه بقً مع بهاء الدٌن  -  

؟دٌنار0111قً مع بهاء الدٌن اذا علمت انه كان معه بتالمما هو المبلغ  -  

دٌنار فً شهر جانفً ,و فً شهر فٌفري اضاف مبلغا  448930وضع والد بهاء الدٌن فً دفتر التوفٌر مبلغا قدره (3

دٌنار  38930ت انه كان فً رصٌده دٌنار . ما هو المبلغ الذي اصبح عند والد بهاء الدٌن اذا علم 48933اخره قدره   

 دٌنار على ان ٌقسم المبلغ على خمس دفعات                              600898ثمنه  اشترى الوالد جهاز حاسوب -

   كم ٌبقى فً حسابه؟ -ما هو المبلغ الذي ٌدفعه فً كل مرة؟  
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 الحلول 

 10/ انجز العملٌات التالٌة عمودٌا:

54872 
+32548 

   963258 
+   21508 

    204851 
+  962582 

35871  
- 1298 

 369421 
- 298471 

  98547 
- 58698 

   =             

33901 
=      439366  =0063900 

 
   =09830      =31481     =04394 

 

3541 
X   325 

9641 
X 984 

  8547 
X   65 

864               4 8436             2 57855    5 

=0081308 
 
 
 

=4936399 
 
 
 
 

=888888 

 
 006  9003 00830 

 

 10/ رتب االعداد التالٌة تصاعدٌا باستعمال الرمز المناسب:

15895  - 96325 – 3687 – 15894  - 9632    -  58725  

3687<9632<15894<15895<58725<96325 

30105 – 80369 – 47201 – 830741 -  70369 – 139870 

30105<47201<70369<   31064<  004331 <830741  

 10 / رتب االعداد التالٌة ترتٌبا تنازلٌا باستعمال الرمز المناسب :

00631 – 4389 – 068401 – 30839 – 010083 – 01068  

265930>103258>83574> 30365>23680>9854. 

 19/ قارن بٌن االعداد التالٌة :

80893        <      063893  089306       >     08936  068339      >    089330  

  08339     <       46008  33964      <       468009  04103      <   310839  

 

 18/ باستعمال جدول الوحدات حول الى الوحدة المطلوبة :

305dL=30 L 5 dL 1895mL=1L8 dL9 cL5mL 8hL=80000cL 
47daL=470 L 985cL=9L850 mL 87L+130cL=8830cL 

 16/ اكتب االعداد التالٌة بالحروف او باألرقام :
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.011118ثالثة مئة الف و خمسة = -  

   0138010ملٌون وخمسة و سبعون الف و ثالثمئة و واحد= -

.ثمانمائة و اربعة و خمسون الف و سبعمئة و واحد و عشرون.  =389300  

  ستة و تسعون الف و خمسة و ثالثون=46108

ملٌونٌن و اثنان و ثالثون الف و مئة و خمسة و اربعون =0100098  

 13/ تمارٌن حول الهندسة و المساحة :

BCDAلدٌك الشكل المربع المقابل  -/ 0  

احسب مساحة الشكل المربع -  

استخرج من الشكل مثلثا ؟ ما نوعه؟ -  

EBCFاحسب مساحة الشكل 

الضمع  Xمساحة المربع = الضمع -  

06 =9 X 9    ²مساحة المربع هيmc 06  

و هو مثلث قائم FCBمن الشكل نجد   

العرض Xاذا مساحته تحسب = الطول  mc 0و عرضه  mc 9عبارة عن مستطٌل طوله  FcAEالشكل   

3  =0 X9      مساحة الشكل /FDAE  ً²هmc 3    

  mc 6طولها  CD( ارسم قطعة المستقيم 0 

DEو نصف قطرها   Dفي منتصفها. انشئ الدائرة التي مركزها  Eعمم  النقطة -  

ECو نصف قطرها  Cاشئ الدائرة التً مركزها  -  

  الشكل تقرٌبا هكذا () 

  mc 6البعد بينهما  Aو  B( و عمم عميه النقطتين M(ارسم المستقيم )0

[BA]منتصف قطعة المستقٌم  Dعلم النقطة  -  

فً المنتصف [AB]( عمودٌا على قطعة المستقٌم Cارسم المستقٌم )-  

mc 0ب   D( تبعد عن النقطة Cمن المستقٌم ) Fعلم النقطة  -  
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  اذكر نوع المضلع الناتج. –سم المضلع الناتج  -   Aو  Fصل بٌن النفطتٌن  -

                                                      (D )     

                                                               F  

                      (M)  

                                      B               D                     A  

المضلع الناتج مثلث قائم  -  

 9 /  

X 04  =938 08العرض =  Xمساحة الحقل = مساحة المستطٌل = الطول   

²m938مساحة الحقل هً   

X03  =009 03الضلع =  Xمساحة المنزل = مساحة المربع = الضلع   

²m 009مساحة المنزل هً   

مساحة المنزل  –المساحة المزروعة = المساحة الكلٌة )مساحة الحقل (   

²m080/ المساحة المزروعة   938 – 009=  080  

 طول السٌاج هو نفسه محٌط الحقل 

X 0محٌط الحقل = محٌط المستطٌل = ) الطول + العرض (  

33  =0X 99  =0X(08+04 طول السٌاج المستعمل هو /   )m33  

01363 =33X006    دٌنارا 01363/ ثمن  السٌاج هو  

  ()ٌجب على التلمٌذ  انجاز العملٌات العمودٌة 

18 /  

العرض  Xمساحة المستطٌل = الطول   

00081 =008 X 43    ً²/ مساحة الحقل )مستطٌل الشكل ( هm00081  

الضلع Xمساحة المربع = الضلع   

4619  =43 X43    ً²/ مساحة الحقل ) مربع الشكل ( هm 4619  

  اذا مساحة الحقل مستطٌل الشكل اكبر من مساحة الحقل مربع الشكل /   4619 <00081
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و طولً ضعف عرضً  mD 83/ انا مستطٌل عرضً 16  

ما هً مساحتً؟ -ما هو محٌطً ؟    /  -  

X 0  =009 83/ الطول = ضعف العرض =    mc 83الشكل = مستطٌل  / العرض =   

  العرض  Xمساحة المستطٌل = الطول 

6943  =83 X 009    ²:/ مساحة المستطٌلmc 6943  

X0محٌط المستطٌل = ) الطول + العرض(   

(009+83)X0  =030X0=090  ←  محٌط المستطٌل:m090  

 3/ اكمل الجدولٌن التالٌٌن:

(mالمربع) ( mالمستطٌل)    
 المساحة  المحٌط الطول  العرض المساحة  المحٌط  طول الضلع

8 01 08 08 34 003 0008 
08 61 008 8   93 019 008 

04 086 0800 09 38 003 0881 

4 06 30 01 00 39 991 
نكتب اوال القوانٌن )قانون حساب المساحة للمستطٌل و المربع و قانون حساب المحٌط للمربع و ) إلكمال الجدول 

 المستطٌل لكً ٌسهل علٌنا الحساب (

X 0المستطٌل =)الطول + العرض (  محٌط  

العرض  / نفس الشًء عند البحث عن العرض  –( 0   الطول = ) المحٌط  

الطول     مساحة المستطٌل  العرض =  ← العرض  Xمساحة المستطٌل = الطول  

العرض   الطول = مساحة المستطٌل                                                       

(المساحة) ذلك الرقم ضرب فً نفسه و ٌعطٌناٌطول الضلع = العدد الذي  ←الضلع   Xمساحة المربع =طول  الضلع   

 9   طول الضلع = محٌط المربع  ← X 9محٌط المربع = طول الضلع  

 3/ وضعٌات ادماجٌة: 

دٌنارا  00:ثمن البٌضة الواحدة  ←  00=  01       

001 X 98  =09381 ←  دٌنار 09381 ←البٌض ثمن شراء  

دٌنارا 08111 :تكلفة الشراء )ثمن البٌض + كلفة النقل(  ← 08111=  081+  09381  

01 X 98  =0081 ←  بٌضة  0081 :عدد البٌض الذي اشتراه  
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بٌضة 0000:عدد البٌض الباقً  ← 0000=  04 – 0081  

0000 X 03  =00483 ←  دٌنارا  00483:ثمن بٌع البٌض  

دٌنارا. 3484:ربح التاجر  و كانت الفائدة  ←  3483= 08111 – 00483  

 اذا وجدتم ان الوضعٌة صعبة قلٌال ٌمكن اضافة سؤال مثل احسب عدد البٌض ............. لمساعدة التلمٌذ (

2)  

دٌنار 911ثمن القصة الثانٌة هو  ← 911=  43- 943  

دٌنار 843ثمن القصة الثالثة هو ← 843=  911+043  

دٌنار 0946ثمن  كل القصص هو ← 0946=  843+  911+  943  

  دٌنارا. 819 : بهاء الدٌن عبقً م ← 819=  0946 -0111

 

3)    

دٌنار0141481المبلغ الذي وضعه االب هو  ← 0141481= 48933+ 448930  

دٌنار0036900المبلغ الذي اصبح عند االب هو  ← 0036900=  38930+  0141481  

دٌنار 009014المبلغ الذي ٌدفه فً كل مرة هو  ← 009014=  8          

دٌنار 667446:ٌبقى فً  حساب االب ← 667446=  611676 – 1146711  

ال ٌنسى حساب  او الضرب  ) على التلمٌذ  اجراء العملٌات العمودٌة و االنتباه عند اجراء الحساب سواء فً الجمع

  او فً الطرح اذا استلف ٌجب علٌه ان ٌرد ( االحتفاظ

 

 

 قد توجد اخطاء فً الحساب ٌرجى االنتباه(


