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7.3.2020 

 مهمةمالحظات 

 السالم عليكم

 

ة\ ة الرياضيات املحترم\ لحضرة مركز  

 لحضرات أولياء األمور املحترمين

 الطالب األعزاء

 تحية طيبة

 الهدف أن يتعرف الطالب على مبنى املسابقة التي سيتقدم إليها.

لية:نرجو االهتمام باألمور التا  

  1. بعض األسئلة التي في املثال تشبه أسئلة املسابقة، لكن بعض أسئلة املسابقة تختلف تماًما عن أسئلة املثال.

 2. نرجو أن يتدرب الطالب جيًدا على جميع املواّد املطلوبة للمسابقة وليس فقط على املواّد التي في املثال.

وبالذات التمارين  ى املواد وأن يحل املسائل والتمارين التي في الكتابعل من املفضل أن يتدرب الطالب أكثر من مّرة. 3

 واملسائل التي حصل فيها على دعم ومساعدة.

 4. أثناء التدّرب في البيت واملدرسة ينبغي عدم استعمال الحاسبة، ألن استعمال الحاسبة في وقت املسابقة ممنوع. 

 نرجو لكم الصحة الجيدة والعافية، وأن نمر جميًعا هذه املرحلة وهذه األوضاع الصحية بخير وسالم بإذن هللا.

 بالنجاح والتوفيق

 باحترام د. علي عثمان وأسرة مشروع األعالي في الرياضيات
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                                       )مثال للتدريب(مسابقة الصف الرابع 

         قلم رصاص؟ اشرح 24أقالم حبر و  3شاقل. كم ثمن  7أقالم رصاص  6شاقل، ثمن   11ثمن قلم حبر  أ. .1

 ________ _________________________________________________________________________________________________  :الحل

 . 37ب. جد عددين فرديين بحيث أن حاصل ضربهما يساوي 

 __________ _ ____________________________________________ __________________________________________________  :الحل

                                          اشرح..       100وكل منهما أكبر من  206جد عددين فرديين مختلفين بحيث أن مجموعهما  ج.

 __________________________ ______________ ________________________________________________________ الشرح:الجواب و 

_________________________________________________________________________________ ____________________ _______ 

 سنوات ؟  7 بعدمجموع أعمارهم يصبح  . كم سنة سنة 95أصدقاء اآلن هو   5مجموع أعمار  د.

 __ _______________________________ ________________________________________________________________  : والشرح حل ال

 _____________________________________________________________ _____ _________________________________ ___________ 

 

 : )اشرح طريقة الحل(  اجب عن األسئلة التالية  .2

734كم يزيد العدد  ب أ. 378 569 734عن العدد   + 377   كثيًرا(  تتعب نفسك في الحساب ؟) بدون أن 

 ___________________ _________ ____________________________________________________________________الحل والجواب: 

_________________________________________________ ____________________________________________ _________________ 

 اشرح  . فكم يساوي حاصل ضربهما؟ 9وفرقهما  41إذا كان مجموع عددين يساوي  ب.

 ___________________________________ ____________________________________________________________  الحل والجواب: 

 _________________ ________________________________________ ___________________ ________________________________ 

. ثمن الكتاب يزيد بـ  52ثمن كتاب وقلم مًعا يساوي  ج.
ً

 ثمن كتابين؟ اشرح  14شاقال
ً

 شاقل عن ثمن القلم. كم شاقال

 _______________________________ ______________________________________________________________ الجواب والشرح: 

_______________________________________________________________________ _______ _____________________________ 
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 اشرح  ؟280نحصل على  7ونضرب الجواب في ، 12ما هو العدد الذي عندما نطرح منه د. 

 ____________________________________ _________________________________________________________________ :  الحل

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 شاقل.  5شاقل وثمن الدفتر من النوع الغالي  4نوعين من الدفاتر. ثمن الدفتر الواحد من النوع الرخيص  أحمديبيع أ.   .3

 لدعاء؟أحمد كم دفتًرا من كل نوع يعطي دفتًرا مقابل هذا املبلغ.  31للبائع وطلبت منه أن يعطيها  لشاق 137أعطت دعاء  .أ

_________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 شاقل.  7شاقل وثمن الدفتر من النوع الغالي  5نوعين من الدفاتر. ثمن الدفتر الواحد من النوع الرخيص  رامييبيع ب. 

 للبائع وطلبت منه أن يعطيها  141 ريمأعطت  
ً

 ؟ريمل راميكم دفتًرا من كل نوع يعطي دفتًرا مقابل هذا املبلغ.  25شاقال

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

ــــابر تامر ونادر في   أ..  4 دقيقة.  100املســـــافة املقررة خالل نادر  ســـــباك للركض. ركض تامر املســـــافة املقررة خالل ســـــاعة كاملة، بينما قطعيتسـ

 أّي منهما هو األسرع؟

 _________________________________________________________________________________________________ الحل والشرح:

____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ـــــنوات   7عن أعمار مجموعة من األصــــــدقاء قال أحدهم: كان مجموع أعمارنا قبل  . ب ـــــنة   350سـ ـــــنوات  7مجموع أعمارنا بعد   بحيـصـــــ وـســـــ سـ سـ

 سنة. كم عددهم؟ 490

 _____________________________________ _____________________________________________________________  الحل والشرح: 

_____________________________________________________________________________________________________________ _ 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

  .40محمود بتكوين مربعات ومثلثات من أعواد الثقاب. عدد األشكال التي كّونها  محمودعود ثقاب. قام  139 محمود التي أمام  الطاولة على ج. 

ا وكم مربًعا كّون 
ً
 ؟محمود كم مثلث

 __________________________________________________________________________________________________  الحل والشرح: 

_____________________________________ __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 اكتشف العالقة بين األعداد التي في العمودين واكتب األعداد املناسبة في األماكن الفارغة:  . 5

 ________________________________  العالقة:

 ______________________________________ 
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