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  ………… = عدد الدقائق فى ثالث ساعات ) ١(
  دقيقة ١٨٠) د     دقيقة ١٢٠) ج  دقيقة    ٩٠) ب    دقيقة ٦٠) أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أى المناطق التالية غير مقسمة إلى منطقتين متساويين ؟) ٢(
  

  )د                   )ج             )ب          )أ         
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تساوى  ١٨×  ٣٦عن  ١٩×  ٣٦زيادة ) ٣(
  

  ٣٦) د      ١٩) ج     ١٨) ب     ١) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٤٨٧٢+  ٣٥٧٢:     أوجد ناتج )     ٤(
  …………………………………………………………………: الجواب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بمقدار  ٧٤٣٢يزيد عن العدد  ٧٦٣٢العدد ) ٥(

  

  ٢٠٠٠) د        ٢٠٠) ج     ٢٠) ب       ٢) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٠=  ٤+  ٤+  ٤+  ٤+  ٤)        ٦   
  

  .سابقة على شكل عبارة ضرب أكتب عبارة الجمع ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أفضل وحدة لقياس وزن تفاحة هى ) ٧(
  

  الكيلوجرام) د     الجرام ) ج    السنتيمتر ) ب    المتر ) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيما يلى هو  الشكل الذى له أكبر مساحة) ٨(
  

  ) د              )ج                     )ب      ) أ       
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فإذا استغرقت ساعة ونصف فى تصحيح أوراق . اوراق امتحان فى نصف ساعة ٨تصحح معلمة ) ٩(
  طالبة …………… = فإن عدد الطالبات . )بنفس المعدل( امتحان جميع الطالبات

  

  ٣٦) د      ٣٢) ج     ٢٤) ب        ١٢) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فإن مجموع عدد  ١٨فإذا كان عدد البنات . فى صف فهد عدد األوالد يساوى نصف عدد البنات ) ١٠(
  = األوالد والبنات       

  

  ٣٦) د       ٢٧) ج       ٢) ب       ٩) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = سم فإن طوله  ٣عمل منه مستطيل فإذا كان عرض هذا المستطيل . سم ١٤طول سلك ) ١١(
  

  سم ٧) د     سم ٥) ج    سم ٤) ب    سم ٣) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عند تقريبه ألقرب مائة هو  ٧٠٠العدد الذى يكون ) ١٢(
  

  ٦١٧) د     ٦٤٥) ج      ٧١٥) ب      ٧٦٥) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يوماً=               أسابيع تسعة)       ١٣(
  

  ٢٧٠) د        ٧) ج     ١٦) ب      ٦٣) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فكم من الوقت استغرق ؟. كتب  ١٠يف فإذا قام بتغل. كتب ٣دقيقة فى تغليف  ١٢يستغرق سالم ) ١٤(
  )علماً بأن جميع الكتب تستغرق نفس الوقت فى التغليف ( 

  
  دقيقة ١٢٠) د     دقيقة ٦٠) ج    دقيقة  ٤٠) ب    دقيقة  ٣٠) أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨×  ٢٧٥)        ١٥  =  
  

  ٢٢٠٠ )د      ٢١٠٠) ج     ١٦٦٠) ب    ١٦٠٠) أ
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   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  كم منطقة مربعة صغيرة يلزم تظليلها حتى يكون ـــ المنطقة الكلية مظلالً ؟: فى الشكل المرسوم ) ١٦(
  

  
  
  

  ٢) د        ٥) ج       ٤) ب       ٣) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : كسر فيما يلى هو  أصغر) ١٧(
  

  ـــ)   د    ـــ)  ج    ـــ)  ب    ـــ  )  أ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كم ينقص ـــ ركاب الحافلة األولى عن ـــ ركاب . شخصاً ٣٦حافلتان للركاب تحمل كل منها ) ١٨(

  الحافلة الثانية ؟
  

  ٥) د       ٤) ج       ٣) ب       ٢) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كم وجهاً للمكعب. هذا الشكل لمكعب حدد أحد أوجهه ) ١٩(
  
  

  

  
  ٦) د       ٥) ج        ٤) ب        ٣) أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  = فإن عدد المثلثات . هذا شكل خماسى قُسم إلى مثلثات) ٢٠(
  
  
  

  ٥) د       ٣) ج        ٢) ب        ١) أ
  

١  
٢  

١  
١٢  

١  
٣  

١  
٤  

١  
٢  

١  
٤  

١  
٦  

  وجه
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  وحدات الطول التالية هى األكبر ؟أى من ) ٢١(
  

  الكيلومتر) د     الملليمتر) ج    المتر  ) ب    السنتيمتر  ) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "الرسومات التى لها نفس القياسات واألشكال تسمى أشكال متطابقة )           " ٢٢(
  زوج من الرسومات متطابقان؟ أى                              

  
  
  
  

   ٤و   ٣) د      ٤و  ١) ج       ٣و  ١) ب       ٢و  ١) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هو  ٧بمقدار  ٣٠٢العدد الذى يقل عن ) ٢٣(
  

  ٣٩٥) د     ٣٠٩) ج      ٢٩٥) ب      ٢٣٢) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سم ،  ٣الرسم يبين مربع طول ضلعه   ) ٢٤(
  . سم  ٢سم وعرضه  ٤ومستطيل طوله          
  : العبارة الصحيحة فيما يلى هى         

  
  .محيط المربع أكبر من محيط المستطيل ) أ  
  .محيط المربع أصغر من محيط المستطيل ) ب  
  .حة منطقة المستطيلمساحة منطقة المربع أكبر من مسا) ج  
  .مساحة منطقة المربع أصغر من مساحة منطقة المستطيل) د  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢+  ١٠+  ٨٠٠٠+  ٣٠٠٠٠٠)               ٢٥  =  
  

  ٣٠٨٠١٢) د     ٣٠٨١٢) ج    ٣٠٠٨١٢) ب     ٣٨١٠٢) أ
  

    
    ٢  ١  

٤  ٣  

  سم٣

  سم٤

  سم٢
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  د تقريبه إلى أقرب مائة ؟عن ٦٠٠ما هو العدد الذي يساوي  )  ٢٦(
   ٦٦٠) د     ٥٨٦) ج    ٥٤٦) ب      ١٦٠) أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  …………… =  ٨٠٢١٩العدد    ) ٢٧(
  ٨٠٠٠+  ٢٠٠+  ١٠+  ٩) أ    
  ٨٠٠٠+  ٢٠٠+  ١+  ٩) ب   
  ٨٠٠٠٠+  ٢٠٠+  ١+  ٩) ج   
  ٨٠٠٠٠+  ٢٠٠+  ١٠+  ٩) د   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . تفاحة ٢٠تفاحة ، باع بعض منها و تبقى لديه  ٥٠أحمد لديه ) ٢٨(

  ؟ما هي العبارة التي توضح ذلك  
           ٥٠=    ٢٠     -)          أ       
   ٥٠=             -    ٢٠)  ب      

   ٢٠=     ٥٠    -  ) ج
   ٢٠=               -    ٥٠)   د      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المنطقتان اللتان لهما نفس المساحة فى المناطق التالية هما ) ٢٩(
  
  
  
  

   ٤و   ٣) د      ٤و  ١) ج       ٣و  ١) ب       ٢و  ١) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجهراء ومدينة الكويت هى محافظة أفضل وحدة لقياس المسافة بين ) ٣٠( 
  

  الكيلومتر) د    الكيلوجرام ) ج    السنتيمتر ) ب    المتر  ) أ
  

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  
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  يمثل         عدد المجالت التي تقرؤها مريم كل أسبوع ) ٣١(
  أسابيع ؟ ٦يمثل عدد المجالت التي تقرؤها مريم في  أي مما يأتي

  +      ٦)    أ   
  ×   ٦)   ب  
  +       )   ج  
   ٦× )  (         +        )  د   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . كرة ، اذا كان ــ عدد الكرات بالصندوق لونها أحمر  ٦٠٠في الصندوق ) ٣٢(

  ما عدد الكرات الحمراء في الصندوق؟
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الحل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟في الصناديقما هو إجمالي عدد األقالم . قلماً ١٢٥األقالم يحوي كل صندوق صناديق من  ٩يوجد ) ٣٣(
   ١٢٢٠) د      ١١٢٥) ج    ١٢٢٥) ب    ١٠٢٥) أ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في جدول مواعيد العرض السينمائي الموضحة حسب الجدول المرفق ، ) ٣٤(

  ما هو موعد بداية العرض الرابع ؟      
  

 العرض
  موعد البدء

 دقيقة                     ساعة

 ٢ ٠٠ األول

 ٣ ٣٠ الثانى

 ٥ ٠٠ الثالث

 ؟ ؟  الرابع

  
  السابعة) د     السادسة والنصف) ج    سادسة  ال) ب    الخامسة والنصف  ) أ

  

١  
٣  
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٧ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  الكسر الذي يمثل الجزء المظلل من المنطقة الدائرية قيمته) ٣٥(
  و ـــ ٠بين )    أ    

  

  
  بين ــ و ــ)   ب   

  

  
  بين ــ و ــ)   ج   

  

  
  ١بين ــ و   )    د   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ؟ مئات بمقدار خمسة ٢٠٣عن  يزيدما العدد الذي )        ٣٦(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االجابة   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ما العدد الذي يزيد عن ضعف المائة بمقدار ثالثة ؟)        ٣٧(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االجابة   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بمقدار واحد ؟ فما العدد الذي ينقص عن خمسة آالال)        ٣٨(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االجابة   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٦،   ٢٣،  ٢٠،         ،          ،         ،  ٨)        ٣٩  
  

  ما هما العددان اللذان يجب وضعهما فى الفراغات لتكتمل السلسلة ؟  
  

  

١  
٤  

١  
٤  

١  
٢  

١  
٢  

٣  
٤  

٣  
٤  



  

  ملكة البحرين
  مدارس الفالح اخلاصة

  رفاع بنونفرع ال
  

٨ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  مربعات تم تظليله ،  ٣من كل  ٢في الشكل ) ٤٠(
  مربعات تم تظليله ؟  ٤من كل  ٣في أي شكل       

  

  
   )ب      )                         أ   
  
  
  
  )  د)                                             ج  
  
)٤١(  

 الجمعة  الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت
    ٣ ٢ ١ 

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ 
١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 
٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ 
٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ 

ا يوم الخميس الثاني من ديسمبر،و بعد ثالث أسابيع هذه رزنامة لشهر ديسمبر ، يصادف عيد ميالد نور
  بالضبط ستقوم نورا برحلة ، في أي تاريخ ستكون هذه الرحلة ؟

  

  ديسمبر ٣٠) د   ديسمبر  ٢١) ج    ديسمبر ٢٣) ب    ديسمبر ١٦) أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصاصالصورة لمكعب أحرفه من أعواد ال) ٤٢(
  ؟ كم عودا نحتاج لصنع مثل هذا المكعب       

  
  

  
  
  

  
  ٢٨) د       ١٢) ج        ٨) ب        ٦) أ

  

 أعواد المصاص
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  رفاع بنونفرع ال
  

٩ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

اختار المدرس شكال و قال هذا مثلث أي : قام طالب الفصل بتقطيع أشكال هندسية من الورق ) ٤٣(
    العبارات التالية يجب أن تكون صحيحة  ؟

  الشكل له ثالثة زوايا  )أ 
 قائمة   الشكل فيه زواية  )ب 

 أضالع الشكل متساوية في الطول  )ج 

  زوايا الشكل متساوية في القياس  )د 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دقيقة يوميا ، و في ثالثة أيام  ٤٥يتدرب نواف ستة أيام في األسبوع ، في ثالثة أيام يتدرب لمدة ) ٤٤(
  دقيقة يوميا،  ٢٠يتدرب لمدة        
  ما هو إجمالي الوقت الذي يتدربه خالل ستة أيام مقدرا بالساعات و الدقائق؟      

      . ساعتان و وخمس وخمسون دقيقة ) ب                    .ساعتان وعشرون دقيقة ) أ  
  .ثالث ساعات و خمسة عشر دقيقة ) د       .ثالث ساعات و خمسون دقيقة ) ج 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هذا شكل مخروط  له سطح مستو و له سطح منحني                        ) ٤٥(

  أي من األشكال آالتية أيضا له جزء من السطح مستو و جزء منحني  
  
  

         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لها باب واحد مستطيلة الشكل غرفة الرسم آالتي ل)  ٤٦(
  كم عرض الباب ؟        

  
  ــــــــــــ م = عرض الباب 

  
  
  

  )د(  )ج(  )ب(  )أ(

  

 م ٤

 م ١١

 م ٤ م ٥



  

  ملكة البحرين
  مدارس الفالح اخلاصة

  رفاع بنونفرع ال
  

١٠ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  مئات ٢=  ٤         ٥٠)           ٤٧( 
  

  لتصبح الجملة المفتوحة عبارة صحيحة ؟) ÷ ، × ،  -، ( + ضع رمز العملية المناسبة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه البطاقات المرقمة أحمدلدى ) ٤٨( 
  
  

  عرضه من خالل البطاقات ؟ألحمد أرقام الذى يمكن  أربعةالمكون من  األصغرما هو العدد 
  )استخدام كل بطاقة سوى مرة واحدة فقط أحمد ال يستطيع ( 

  ـــــــــــــــــــ: الجواب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه البطاقات المرقمة حسنلدى ) ٤٩(
  
  

  عرضه من خالل البطاقات ؟لحسن أرقام الذى يمكن  أربعةالمكون من  األكبرما هو العدد 
  )استخدام كل بطاقة سوى مرة واحدة فقط حسن ال يستطيع ( 

  ـــــــــــــــــــ: الجواب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦  ٢  ٩  ١  ٤  

٦  ٢  ٩  ١  ٤  



  

  ملكة البحرين
  مدارس الفالح اخلاصة

  رفاع بنونفرع ال
  

١١ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  )ب(لتحصل على العدد المقابل فى العمود ) أ ( ما الذي يجب أن تفعله لكل عدد في العمود ) ٥٠(
  )      أ ( للعدد الموجود في العمود ٨إضافة )      أ(   
  
  )أ ( من العدد الموجود في العمود  ٨طرح )    ب(   
  
  ٥في ) أ ( ضرب العدد الموجود في العمود )    ج(   
  
  ٥على ) أ ( قسمة العدد الموجود في العمود )    د(   
  العدد الذى يوجد داخل المثلث وداخل الدائرة  ) ٥١(

  وال يوجد داخل المستطيل هو      
  

  
  
  ٣) د(      ٦) ج(       ٨) ب(      ٥) أ(   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥٢ (  
  
  
  
  :قياس فى الشكل السابق هى صغرأالزاوية التى لها   

  د) د(      ل  )ج(     ب) ب(      أ) أ(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إرسم قطعة مستقيمة توازى القطعة المستقيمة المرسومة أمامك   ٥٣(

 )ب(العمود  )أ(العمود 

١٠  
١٥  
٢٥  
٥٠ 

٢  
٣  
٥  
١٠ 

  

٥  
١  ٨  ٣  

٦  ٤  
٢  

 أ

 ل ب

 د
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١٢ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 
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  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  
)٥٤(  

  إرسم قطعة مستقيمة عمودية على ) أ(من نقطة    
  مة أمامكالقطعة المستقيمة المرسو  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٠٠= عشرة   ٤٠      مئات  ٢)           ٥٥(
  لتصبح الجملة المفتوحة عبارة صحيحة ؟) ÷ ، × ،  -، ( + ضع رمز العملية المناسبة 

  ١٦٠=  ٤٠       مئات  ٢)           ٥٦(
  

  لتصبح الجملة المفتوحة عبارة صحيحة ؟) ÷ ، × ،  -، ( + ضع رمز العملية المناسبة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فما ثمن االثنان معا ؟. فلس ٤٠٠١فلس و علبة ألوان خشبية ثمنها  ٣٥٠٤حقيبة مدرسية ثمنها) ٥٧(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: االجابة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٧( و مئاته أصغر من آحاده بواحد و آالفه بها  ) ٦(  عدد مكون من أربعة منازل آحاده ) ٥٨(
  ------- رمز العدد هو        

  ٧٥٦) أ(
  ٧٥٠٦) ب(
  ٧٧٧٦) ج(
  ٧٠٥٦) د(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :بالدينار الكويتى الجدول التالى يبين مبيعات مقصف إحدى المدارس  )٥٩(
  
  

  ……………= مبيعات المقصف فى األيام الثالثة فإن 
  …………………أعلى مبيعات للمقصف كانت يوم 

  …………………= أقل مبيعات للمقصف 

 أ .

 األثنين األحد السبت

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 
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١٣ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 
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)٦١ (  
  
  

  :رة صحيحة لتحصل على عبا) دون تكرار(أكمل الفراغات التالية بإستخدام األرقام السابقة 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : العدد األكبر فيما يلى هو ) ٦٢(
  ٠,٢٩  ) أ(
  ٠,٩  )ب(
  ٠,٢٩٥  )ج(
  ٠,١٩٩  )د(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرانب  فإن عدد األرانب في  ٤و شجرات) ٧( صوره في كل صوره) ١٢(اشترت فرح من المكتبه ) ٦٣(

  :جميع الصور
  أرنب ٨٤  ) أ(
  أرنب ١٢  )ب(
  أرنب ١١  )ج(
  أرنب ٤٨  )د(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ظللي األعداد التي فيها الرقم الموجود في اآلحاد ضعف الرقم الموجود في العشرات) ٦٤(
  
  
  

٨ ٦ ٧ ٥ 

× = 

٥٢٤٤ ٩٨٤٧ ٥٦٣ ٨١٩٢٤ ٤٣٣٦ 
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١٤ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 
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  ……………سم يساوى  ٤٣٦)     ٦٥
  متر ٤٠٠+ سم  ٣٦) ب(      متر ٤٣+ سم  ٦)  أ(

  متر  ٣٤+ سم  ٦) د(      متر ٤+ سم  ٣٦)  ج(
اضرب العدد الذى في  )ب(المتبعه للحصول على العدد في العمود ةالقاعدأكمل الجدول إذا علمت أن ) ٦٦

  : ٥ثم انقص ٤ في )أ( العمود
  )ب(العمود   )أ(العمود 
٣    
  ١٥  
٤    

اضرب العدد الذى في  )ب(المتبعه للحصول على العدد في العمود ةالقاعدإذا علمت أن أكمل الجدول ) ٦٧(
  : ٤أضف ثم  ٥ في )أ( العمود

  )ب(العمود   )أ(العمود 
٣    
  ١٤  
٤    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤=  ٤×  ١١)    ٦٨  +………  

  ٣×  ١٠) ب(        ١٠×  ١١)  أ(
  ١٠×  ٤) د(          ٤٤)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  …………هو  ٣والباقى  ٥كان الناتج  ٥العدد الذى إذا قسم على ) ٦٩(

  ٣٨) ب(        ٢٨)  أ(
  ١٨) د(          ٢٢)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طوله األول طريق ال، لي السعودية ألداء مناسك الحج وجد أمامه طريقان في أثناء رحلة علي إ) ٧٠(

  فأي الطريقان اقرب ؟. متر  ٣٢٥٠طوله الثانى طريق الو، كم  ٣ ــ         
  ــــــــــــــــــــــــ: الجواب 

١  
٢ 
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١٥ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
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  ساعات  ٥كيلومتر خالل  ٢٥يقطع متسابق ) ٧١( 
  ؟ كيلو متر إذا سار بالسرعة نفسها ٤٥مسافة فكم ساعة يحتاج إليها المتسابق لقطع        

  ساعات ٥) ب(          ساعات ٩)  أ(
  ساعات ١٠) د(          ساعة ١٥)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المدارستم إجراء استفتاء لمعرفة األلعاب التي يفضلها تالميذ احد )  ٧٢(

  :ما يأتى لتحصل على عبارة صحيحةكالً لمقابل أكمل ا لرسمباالستعانة با      
  . ……………… أكثر األلعاب تفضيالً هى  -١
  .……………… أقل األلعاب تفضيالً هى  -٢
  .………… = عدد الطالب الذين يفضلون لعبة التنس  -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انت هدى اكبر من مريم ، ومريم أكبر من سعاد بنات فإذا ك ٤أم سالم لديها ) ٧٣(

  :وسعاد اصغر من ليلى فإن أصغر البنات األربع هي       
  مريم) ب(          هدى)  أ(
  ليلى) د(           سعاد)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ………وي عندما يقرب إلي أقرب مائة يسا   ٨٠٠ + ٦٠٠٠+ ٣٠ + ٩   ) ٧٤(

  ٧٠٠٠) ب(          ٦٩٠٠)  أ(
  ٦٨٤٠) د(            ٦٨٠٠)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هو  ٦×  ٣ ،   ٥×  ٣  العدد الذي يقع بين ناتج) ٧٥(

  ١٦) ب(          ٥,٥)  أ(
  ١٨) د(            ٢٠)  ج(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟ ٧وأصغر من  ٦أكتب عدد أكبر من ) ٧٦(

  ـــــــــــــــــــــــــــ: الجواب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ ٧وأصغر من  ٦أكبر من ثالثة أعداد كل منها أكتب ) ٧٧(
  ـــــــــــــــــــــــــــ: الجواب 
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١٦ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سم  ١مربعات طول ضلع كل منها  ٤إذا كان الشكل المقابل يمثل ) ٧٨(
  

  ـــــــــــــــــ= فإن محيط الشكل        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سم ؟ ٤٠أوجد طول ضلع المربع الذى محيطه ) ٧٩(
  ـــــــــــــــــــــــــــ= طول ضلع المربع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ساعات باليوم  ٨نام يو، ساعات باليوم  ٦درس حمد ي ) ٨٠(

  ساعات  ٣شاهد التلفاز يأكل ساعتين و ، ويساعات باليوم  ٥لعب يو        
  :أكمل المخطط السهمي باالستعانة بالمعلومات السابقة 
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١٧ عبدالباسط الدوسري/ أنس محمد السيد            مدير المدرسة أ/السيد صالح أحمد        معلم أول المادة أ / معلم المادة 

   TIMSS الـأسئلة تدريبات على 
  ٢٠١١االبتدائى للصف الرابع 

  الذين أعربوا الموضحة إلى عدد التالميذ الدائرة تشير ) ٨١( 
  فى أحد الفصول المواد الدراسية لبعض عن تفضيلهم       
  فإذا كان ــ عدد الطالب يفضلون مادة الرياضيات       
  ظلل ما يوضح ذلك على الرسم      

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  متر  ٢إذا كان إرتفاع الشجرة ) ٨٢(
  …………فإن التقدير المناسب إلرتفاع البرج يساوى       

  سم  ٤) أ ( 
  سم ٦) ب(
  سم ٦٠٠ )ج(
  متر ٤ )د(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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