إجابات تمارين للتدريب للصف الرابع

 .1عددان طبيعيان متتاليان حاصل ضربهما  .72كم يساوي مجموع العددين؟ الجواب17 :
 .2جد العددين الطبيعيين املتتاليين اللذين حاصل ضربهما يساوي ّ ، 110
ثم اجمع العددين واضرب مجموعهما
في  5ثم اجمع للعدد الناتج  .5ما هو العدد الذي حصلت عليه؟ الجواب110 :
 .3ما هو العدد الذي عندما تقسمه على  7يكون خارج القسمة  37والباقي 5؟ الجواب264 :
 .4ما هو العدد الذي عندما تقسمه على  36يكون خارج القسمة  38والباقي 1؟ الجواب1369 :
ّ
ّ
بالقصة اآلتية:
األسئلة 8-5اآلتية تتعلق
يتسااابق مجيد ونعيم في ساابال للرك  .بدأ الساابال في تماا الساااعة العاصاارً صااباحا .يرك
كل ثانية ،ويرك

مجيد مترين ونصا في

نعيم  3أمتار في كل ثانية.

 .5بعد كم ثانية من بدء السبال تكون املسافة بينهما  360مترا؟ الجواب 720 :ثانية
 .6بعد كم دقيقة من بدء السبال تكون املسافة بينهما  450مترا؟ الجواب 15 :دقيقة
عندما صارت املسافة بين الشخصين  600مترا ،توق نعيم عن الرك  ،فوق ينتظر مجيد.
 .7كم دقيقة انتظر نعيم حتى وصل مجيد؟ الجواب 4 :دقائق.
 .8كم كانت الساعة بالضبط عندما وصل مجيد عند نعيم؟ الجواب( 10:24 :الساعة العاصرً و  24دقيقة)
ّ
ّ
بالقصة اآلتية:
األسئلة  10 -9اآلتية تتعلق
يبيع هيثم نوعين من األقالا فقط .ثمن القلم الواحااد من النوع الرخي

 4ص ا ا ا اااقاال وثمن الاادفتر من النوع ال ااا ي 7

صاقل .هيثم يعرف الحساب بشكل ممتاز .أجب عن السؤالين اآلتيين:
 .9أعطى راض ي  150صاقال لهيثم وطلب منه أن يعطيه  27قلما بكل املبلغ .كم قلم من كل نوع يعطي هيثم لراض ي؟
الجواب 13 :قلما من النوع الرخي

و  14قلما من النوع ال ا ي
1

 .10أعطاات أمين اة  220صا ا ا ا اااقال لهيثم وطلباات من اه أن يعطيهااا  46قلم اا بكاال املبلغ .كم قلم اا من كاال نوع يعطي هيثم
ألمينة؟
الجواب 34 :قلما من النوع الرخي

و 12قلما من النوع ال ا ي

.11
ّ
سجل األعداد  37 ،33 ، 29 ، 25 ، 21 ،17 ،13 ،9 ،5كل عدد في تربيعه بحيث تحصل على مربع سحري.
(أي أن مجموع األعداد في أي عمود يساوي مجموع األعداد في أي عمود آخر ويساوي مجموع األعداد في أي سطر
ويساوي مجموع األعداد في أي قطر من القطرين).
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