امتحان الفصل النهائي يف الرياضيات
للصف السادس
اسم الطالب/ة___________ :

الصف والشعبة________:

مالحظة :ممنوع استعمال اآللة احلاسبة

الزمن :ساعتان
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مع متنياتي لكم بالنجاح املتفوّق
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 )1حلّ التمارين اآلتية-:

بَيِّن طريقة احللّ

( 12عالمة)
1
3
= × − 24
5
8

= )6.5 − (4.2 ÷ 0.7 − 0.05 × 10

1 6 4
1
= (1 ÷ + × 1 ) ÷ 0.5
5 5 5
4

2
1
2
= 1 + (2 + 1 ) × 0.4
5
3
3

-------------------------------------------------------------------------- )2أكمِلْ-:

(عالمة)
0.02 × (_____+ 0.9) = 1.5 – 1.3

-------------------------------------------------------------------------- )3أ -يف الرسم الذي أمامك خممّس مُتساوي األضالع 3( .عالمات)

أيّ جزء من املخمّس لونه أسود؟ ___________
أكتب اجلواب بالنسبة املئوية___________ :
2

ب -أي رسم من الرسوم اآلتية ميثّل  66 3 %؟

2

÷5

 )4يف مدرسة "النسيم" يوجد  200تلميذ يتعلّمون العزف.

( 3عالمات)

 25%من التالميذ يتعلّمون العزف على القيثارة وباقي التالميذ يتعلّمون العزف على العود.
أ -ما هو عدد التالميذ الذين يتعلّمون العزف على العود؟

بَيِّن طريقة احللّ

اجلواب ________:تلميذًا
ب -كم مرّة عدد التالميذ الذين يتعلّمون العزف على العود أكرب من عدد التالميذ الذين
يتعلّمون العزف على القيثارة؟
اجلواب ________:مرّات
-------------------------------------------------------------------------- )5سعر طاولة  1200ش"ج ،ارتفع سعرها بـ
جد كم أصبح سعرها بعد الغالء؟

.25

(عالمتان)

بَيِّن طريقة احللّ

-------------------------------------------------------------------------- )6أكمل الناقص-:

بَيِّن طريقة احللّ

( 4عالمات)
4
______ − 0.3 > 10% +
5

1
+ _____% = 0.5 + 50%
3

1
+ 0.4 = 90% − 0.2
5

1
1
+ _____% + % = 0.5
8
2

3

____% +

 )7يف يوم االثنَيْن حضَّر عمّال املخبز  350رغيف خبز.

( 6عالمات)

يف ساعات الصباح باعوا  40%من األرغفة،
1
ويف بقيّة اليوم باعوا
2
أمّا األرغفة اليت بَقِيَت يف نهاية اليوم ،فقد تربّع بها العمّال للمركز اجلماهرييّ.

(بيّن طريقة حلّك)

األرغفة املتبقيّة.

أ -جد عدد األرغفة اليت بيعت يف ساعات الصباح؟

اجلواب ___________ :رغيف
ب -جد عدد األرغفة اليت بيعت يف بقيّة اليوم (بعد ساعات الصباح)؟
اجلواب ___________ :رغيف
ج -جد عدد األرغفة اليت تربّع بها العمّال للمركز اجلماهريي؟
اجلواب ___________ :رغيف
-------------------------------------------------------------------------- )8اشرتى األستاذ كريم ،مُركّز العلوم يف املدرسة 13 ،كتابًا بسعر  12.40ش"ج للكتاب
الواحد ،وَ  10كتب بسعر  10.5ش"ج للكتاب الواحد.

كم دفع األستاذ كريم مثن مجيع الكتب اليت اشرتاها؟

اجلواب __________ :ش"ج

4

(عالمتان)

بَيِّن طريقة احللّ

(عالمتان)

 )9يف حوض أمساك  25مسكة ذهبية و  30مسكة فضيّة.

جد النسبة املختزلة بني عدد األمساك الفضّية واألمساك الذّهبيّة؟ اجلواب______ :
-------------------------------------------------------------------------- )10مثن  5دفاتر وقلمان هو  70ش"ج.
كم مثن  15دفرتًا و 6أقالم؟
أ210 -

(عالمة)

حوّط االجابة الصحيحة

ب147 -

د87 -

ج140 -

--------------------------------------------------------------------------( 3عالمات)

 )11يوجد مع نور رزمة من امللصقات-:

(بيّن طريقة حلّك)

 0.25من امللصقات لونها أمحر،
 37.5%من امللصقات لونها أزرق ،وباقي امللصقات لونها أخضر.
أ -أيّ جزء من امللصقات اليت مع نور لونها أخضر؟

اجلواب___________ :

ب -إذا علمت أنه مع نور  36ملصقة باللون األخضر.
جد ما هو العدد الكلّيّ للملصقات اليت مع نور؟

اجلواب___________ :

-------------------------------------------------------------------------- )12مثن  10أقالم حرب هو  45شاقالً.
أ -كم مثن  50قلمًا من نفس النوع؟

( 4عالمات)

(بيّن طريقة حلّك)

ب -كم مثن  15قلمًا من نفس النوع؟
5

 )13النسبة بني عدد األوالد وعدد البنات يف صف الورود هي 3:4

( 4عالمات)

أ -إذا علمت أن عدد طالب صف الورود هو  35طالبّا.
ما هو عدد األوالد وعدد البنات يف الصف؟

عدد األوالد_______ :

(بيّن طريقة حلّك)

عدد البنات_______ :

ب -النسبة بني عدد األوالد وعدد البنات يف صف األزهار هي أيضًا 3:4
إذا علمت أنه يف هذا الصف يوجد  12بنتًا ،جد كم ولدًا يوجد يف الصف.

عدد األوالد يف صف األزهار هو_______ :
-------------------------------------------------------------------------- )14منأل كلّ صندوق مبكعبات حجم كلّ واحد منها 1
جد ما هو أكرب عدد من املكعبات ميكن أن ندخله إىل كلّ صندوق؟

6

(عالمتان)

 )15إىل كم مكعب (إضايف) صغري حنتاج لتعبئة كلّ الصندوق؟
(عالمة)

اجلواب:

مكعّبات

-------------------------------------------------------------------------- )16جد مساحة السطح اخلارجي للمكعب-:

(عالمة)

(بيّن طريقة حلّك)

 5سم

مساحة السطح اخلارجي هي  ____________ :سم مربع

-------------------------------------------------------------------------- )17صل خطًا بني كلّ جمسّم واالنتشار (الفرش) املالئم له،
ثمّ اكتب جبانب كلّ جسم امسه-:

( 4عالمات)
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 )18أمامك صندوقان متساويا احلجوم.

(عالمتان)
(بيّن طريقة حلّك)

جد املعطى الناقص يف الصندوق "ب" -:
 4سم

أ

____ سم

 3سم

ب

 3سم

 5سم

 10سم

--------------------------------------------------------------------------(بَيِّن طريقة احللّ)

 )19أمامك صندوق مربع القاعدة.

أ -مألت سعاد الصندوق باملاء حتى ارتفاع  6سم.
جد حجم املاء؟

 10سم
( 3عالمات)

حجم املاء هو  _________ :سم مكعب

 4سم

ب -جد حجم املاء الالزم سكبه يف الصندوق حتى ميتلئ حتى حافته العُليا؟

حجم املاء الالزم سكبه هو ____________ :سم مكعب
--------------------------------------------------------------------------( سؤال بونوس ) استعن باملعطيات وأكمل الناقص-:
وزن االسطوانة هو ____ كغم
وزن املخروط هو _____ كغم
8

وزن اهلرم هو ______ كغم

