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يمراجعة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثان

أكتبي كل نسبة مما یأتي على صورة كسر اعتیادي في أبسط صورة ، ثم فسري معناه .

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

.ما نسبة عدد األوالد إلىالعدد الكلي 

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

.ما نسبة عدد السالسل الذھبیة إلى عدد الخواتم 

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

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

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

: اسم الطالبة   

: الصف   

:التاریخ   
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 مراجعة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثان

م  2018 -  2017لسنة   

أكتبي كل نسبة مما یأتي على صورة كسر اعتیادي في أبسط صورة 

.قالباً  24قالباً أحمر اللون من بین 

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

ما نسبة عدد األوالد إلىالعدد الكلي . رجالً  20أوالد و  6في أحد المناسبات كان في المجلس 

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

ما نسبة عدد السالسل الذھبیة إلى عدد الخواتم . سلسلة ذھبیة في محل بیع  المجوھرات  15

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

.كل معدل على صورة معدل وحدة 

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

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

 مملكة البحرین 

 وزارة التربیة والتعلیم 

 مدرسة العروبة اإلبتدائیة للبنات 

 

 

 السؤال األول / أكتبي كل نسبة مما یأتي على صورة كسر اعتیادي في أبسط صورة 

قالباً أحمر اللون من بین  14) أ (   

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

 

في أحد المناسبات كان في المجلس ) ب (   

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

 

15خاتماً ،  25عرض ) ج(  

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

 

كل معدل على صورة معدل وحدة  اكتبي/ السؤال الثاني   

 

.تذاكر  7دینار ل 14) أ (   

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

.قصة  12دینار   6) ب (  

....................................... 
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قبعات  6كم كرة من الصوف تحتاج إلیھا لصنع . عات قب 8لى أربع كرات من الصوف  لصنع تحتاج سیدة إ /السؤال الثالث 
. 

 كرات الصوف 4  

 عدد القبعات 8  6
لیرات ، فأرادت  3لیرة سوریة عند سفرھا لسوریا وعندما عادت بقى  36دیناراً إلى   360حولت نور مبلغ / رابعالسؤال ال

فكم دیناراَ تساوي ؟. أن تحولھا إللى دیناراً   

 دینار بحریني 360  
 لیرة سورة  36  3

 

ھل الكمیتان في كل زوج من النسب أو المعدالت اآلتیة متناسبة أم ال ، وعبري عن كل عالقة في صورة  / الخامسالسؤال 
.تناسب   

 المسائل الحل
ھدفاً  48مباریات ، وتسجیل  4ھدفا َ في  16تسجیل  

.مباریات  8في   

جھاز حاسوب لكل  48طالبة ،  45حاسوب لكل  15 
.طلبة  135  

.حقائب  7دیناراً ثمن  56، حقائب  3دینار ثمن  24   

 

:حلي كالَ من التناسبات اآلتیة  / السؤال السادس  

 ���      =ك	� 

  

 ����      =�
ر

	
 

.صفي النمط أدناه ثم أوجدي األعداد الثالثة اآلتیة  /  بع السؤال السا  

3  ،6  ،10  ،15  ،21  ، ........... ،............... ،.......................  
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اكملي الجدول اآلتي  /الثامنالسؤال   

  نسب مئویة  كسر اعتیادي    كسر عشري 

 
 45 %  

 6  
4  

2.45 
  

 
 175%  

0.3 
  

  4  
5  

 

.  4إلى 1 بطاقاتمرقمةباألرقاممنأربعُسحبتبطاقةواحدةعشوائیامنبین/التاسع السؤال 
 أوجدیاحتمالكلمناألحداثاآلتیة،واكتبیإجابتكعلىصورةكسراعتیادیونسبةمئویة .

  4عدد أكبر من ( ل( 

  عدد فردي ( ل( 

  5لیس ( ل   ( 

  عدد أولي ( ل( 

السؤال العاشر / استعملي الشجرة البیانیة إلیجاد  فضاء العینة لرمي  قطعة نقدیة وحروف كلمة نور، ثم سجلي عدد النواتج 
 الممكنة .
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.یأتي مستعمالَ المنقلة ، ثم صنفیھا إلى حادة أو منفرجة أو قائمة أوجدي قیاس كل زاویة مما / السؤال الحادي عشر   

 

: .......................قیاس الزاویة                                                                                
نوع الزاویة                         ........................                                                     

 
 

:حقیقياویة ، ثم أوجدي قیاسھا القدري قیاس الز /السؤال الثاني عشر   

 

: ........................................التقدیر             

:.....................................القیاس الحقیقي      

 

 

. 140استعملي المنقلة والمسطرة لرسم زاویة قیاسھا   / السؤال الثامن عشر   

 

 

 

 

 

.متتامتان أو متكاملتان أو غیر ذلك : كالً من أزواج الزوایا اآلتیة إلى نفي ص/ السؤال التاسع عشر   

 

 

 

 

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

 

 



 

 

:زاویة أو قائمة أو منفرجة لزاویة 

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

.صنفي المثلثات اآلتیة إلى مختلف األضالع أو متطابق األضالع أو متطابق الضلعین 

 

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

: مع ذكر السبب

............................ =

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

 س

65 

5 

زاویة أو قائمة أو منفرجة لزاویة لإلى حاد اصنفي المثلثات المثلثات اآلتیة 

23،  75،  82مثلث زوایاه 

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

صنفي المثلثات اآلتیة إلى مختلف األضالع أو متطابق األضالع أو متطابق الضلعین /

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

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

مع ذكر السبب أوجدي قیمة س في كل من األشكال اآلتیة/ 

= ............................س = ...................................س       ......

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

:ة في األشكال اآلتیة أوجدي الزاویة المجھول/ 

20 

145 س

صنفي المثلثات المثلثات اآلتیة /لسؤال العشرون ا  

 

 

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

/والعشرون السؤال الواحد   

 

 

 

 

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

.............................................سم   22،  سم  9،  سم  6  

/ السؤال الثاني والعشرون   

 

 

 

 

......= .....................س .  

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

/ السؤال الثالث والعشرون   

 

 

12
0 

40 

110 
 س



 

 

أمام الخاصیة )  متوازي أضالع ، مربع ، مستطیل ، شبھ ، معین  

.متطابقین أو متشابھین أو غیر ذلك 

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

.المجاور أ ب ج 

6 

متوازي أضالع ، مربع ، مستطیل ، شبھ ، معین  ( ضعي اسم الشكل الرباعي / 

.ھو شكل رباعي جمیع زوایاه قوائم وأضالعھ متساویة 

.شكل رباعي فیھ ضلعان فقط متوازیان 

.ھو شكل رباعي فیھ كل ضلعین متقابلین متوازیان 

متطابقین أو متشابھین أو غیر ذلك : حددي أن كان كل زوج من األشكال اآلتیة 

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

أ ب ج حددي إن كان كل من المثلثین یشابھھ المثلث /السؤال الخامس والعشرون 

 

 

 

/ السؤال الثالث والعشرون ا
.المناسبة لھا   

ھو شكل رباعي جمیع زوایاه قوائم وأضالعھ متساویة (                    )    

شكل رباعي فیھ ضلعان فقط متوازیان ھو (                    )   

ھو شكل رباعي فیھ كل ضلعین متقابلین متوازیان (                     )    

 

حددي أن كان كل زوج من األشكال اآلتیة /السؤال الرابع والعشرون   

 

 

 

 

 

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

 

 السؤال الخامس والعشرون 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :أوجدي نصف القطر أو القطر لكل دائرة معطى بیانھا مما یأتي 

  م      28

  سم   

  3.14=الدائرة في كل مما یأتي ، علما بأن ط 

 .  8وارتفاعھ 

7 

أوجدي نصف القطر أو القطر لكل دائرة معطى بیانھا مما یأتي  /السؤال السادس والعشرون 

28=     نق                      سم                               

 86= سم                                                       نق 

الدائرة في كل مما یأتي ، علما بأن ط  محیطأوجدي  /والعشرون 

 . 

 . 5نصف الدائرة  

  .شكال اآلتیة مساحة األأوجدي  /والعشرون 

 .أوجدي مساحتھ  26وارتفاعھ  

وارتفاعھ  5أوجدي مساحة متوازي األضالع إذا علمت أن طول قاعدتھ 

السؤال السادس والعشرون 

 
سم                                34=ق  
  
  

سم                                                       نق  15= ق 

 

والعشرون  السابع السؤال 

  9قطر الدائرة 

  

   نصف الدائرة

  

  
 

 

 

 

 

 

والعشرون  السابع السؤال 

  

  8مثلث قاعدتة 
  
 

  أوجدي مساحة متوازي األضالع إذا علمت أن طول قاعدتھ
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  9و  78أوجدي مساحة متوازي األضالع اذا كانت أبعاده . 

  

  

   أوجدي مساحة المثلث فالشكل 

  

 

 

  .أوجدي حجم المنشور الرباعي مرة ومساحة سطح المنشور الرباعي مرة /والعشرون الثامن السؤال 

  مساحة سطح المنشور الرباعي  حجم المنشور الرباعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . أوجدي حجم المنشور الرباعي / التاسع والعشرون السؤال 

  

 

 .                 أوجدي المساحة السطحیة للمنشور الرباعي  /الثالثون السؤال 

  
  
  

    
  

 



 

 

.، ثم مثلھ على خط األعداد ثم أكتبي معكوسھ 

.لتكوني جملة صحیحة  مما یأتي

 .رتبي كل مجموعة أعداد صحیحة مما یأتي من األكبر إلى األصغر 

 .................. ،........................  

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

9 

ثم أكتبي معكوسھ  اكتبي عدداً صحیحاً یمثل كل موقف مما یأتي/

 .دینار من السعر 

 .دینار 

 متر 

لتكوني جملة صحیحة  مما یأتي)  <أو >( ضعي إشارة   /

رتبي كل مجموعة أعداد صحیحة مما یأتي من األكبر إلى األصغر   

- 14  ،9  ،-33 

 ................ ، ................... ، ................. ، ..................

 ،24  ،-7  

 ................ ، ................... ، ................. ، ..................

/الواحد والثالثون  السؤال   

 فقدان دینارین . 

  

  دینار من السعر  50خصم

 

  دینار  40صرفت ھیا

 

  متر  14عمق البحر

 

 

/الواحد والثالثون  السؤال   

 -6         -19  
 

 9          -8  
 

 0          -20  
 

 31          35 

  

  /الثاني والثالثون  السؤال 

  -45  ،7  ،-8  ،-

       ................. ، ................

  

 -17  ،-16  ،12  ،

       ................ ، ................  
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.أوجدي ناتج ما یأتي    /الثالث  والثالثون  السؤال   

  2   +6  = 

 -7  +24  = 

 -3  +3 = 

 -2  +-4  = 

 8 ) +-18 =( 

  

.حلي كل معادلة مما یأتي مستعمالً النماذج إن كان ضروریاً /الرابع  والثالثون السؤال   

 

  5-=  3+ د  

 -1  = 7+ ق  

  11=  5+ س 

  7=  3-ب  

.لإلجابة عن األسئلة استعملي المستوى اإلحداثي المجاور / الخامس والثالثون السؤال   

 

  حددي النقطة التي تمثل كالً من األزواج المرتبة. 

 )2  ،5  )                       ( -1  ، -4 (  

 حددي الزوج المرتب الذي یمثل كل نقطة مما یأتي ، ثم حددي الربع. 

  ط                                                  ج 

  اآلتیة في المستوى وسمھا مثلي كالً من النقاط. 

 7  - 5  = 

 8  - 12  = 

 -8 - ) -14 = ( 

 -7 - 9  = 

 9  -  )- 6  =( 

 

  9=  5 - أ  

 1-=  3 -ر  

 -2  + 1-= ك  

 -14  = 77 - ف 



 

 

  ) 3-،  4( ، س )  9-،  7-( ، ج  )  3،  2

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

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

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

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

.شكال الھندسیة بعد التحویالت الھندسیة 

ارسمي المثلث بعد انعكاسھ على المحور السیني

11 

  ) 5-،  0( ن                          

2( ، ك )  2،  1-( د : إحداثیات رؤوس مربع ھي / والثالثون 

:ویالت اآلتیة مربع بعد كل من التح

. الیمین وثالث إلى األسفل انسحاب وحدتین إلى 

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

 .وحدات إلى األعلى  5وحدات  إلى الیسار و 

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

 .انعكاس على المحور السیني 

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

 .انعكاس على محور الصادات 

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

شكال الھندسیة بعد التحویالت الھندسیة استعملي المخطط إلیجاد اإلحداثیات الجدیدة لأل/ السادس والثالثون 

ارسمي المثلث بعد انعكاسھ على المحور السیني .وحدات إلى األسفل  5و وحدات إلى الیمین 

                         ) 3-،  2-( ل 

  

والثالثون السادس السؤال 

مربع بعد كل من التحأوجدي إحداثیات ال  

  انسحاب وحدتین إلى

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

  وحدات  إلى الیسار و  3انسحاب

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

  انعكاس على المحور السیني

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

  انعكاس على محور الصادات

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

السادس والثالثون السؤال   

 

وحدات إلى الیمین  4اسحبي الشكل   

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 .اشتركت طالبة في المدرسة في مسابقة القراءة ھذا العام ، فكم طالبة 

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

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

12 

.باتجاه عقارب الساعة  90

.حلي المسائل اآلتیة / السادس والثالثون 

طالبة في المدرسة في مسابقة القراءة ھذا العام ، فكم طالبة  300من 

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

 ، فما العدد ؟ 4فكان الناتج  3ثم قسم الناتج على   20

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

 .أوجدي مساحة الشكل المظلل  

 

 

 

90ارسمي المثلث بعد دوران   

 

السادس والثالثون السؤال   

 

  من %  40اشتركت

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

  

  20طرح عدد من

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

  

   أوجدي مساحة الشكل المظلل
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المدیرة المساعدة                                                المدیرة                               مریم النعار_ فاطمة جمال . أ:معلمات المادة   

آمنة السلیطي. حنان المحرقي                                                أ. فاطمة جمال راشد                                                 أ. أ: إعداد   

 

 

 

 مراجعة 
 الریاضیات 

 للصف 
 السادس


