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 1الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان

نماذج أسئلة اختبارات فصلية 
في مادة  للصف السادس

 الرياضيات
 منهج كامبردج

 

 العجيلي بنت عبدهللا طفول أ.

 م 2019/2018
 

 االسم/...........................................

  الصف/

أسئلة االختبارات مترجمة بتصرف من اختبارات كامبردج من المواقع / 
https://www.cambridgeinternational.org/

https://www.intereseducation.com/ 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

 (9-5األساسي ) مدرسة الراية  للتعليم

alm
an
ah
j.c
om
/om



 2الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 تفكر في عدد وتقول                 اكتبي العدد الذي تفكر فيه فاطمة.( فاطمة  1

[________1] 

 ( اكتبي كل من األعداد التالية في مكانه على خط األعداد )توجد مربعات إضافية(. 2

        9842           9482 

      [1] 

 

 ( أكملي الفراغ بالعدد المناسب: 3

                                                               [1] 

 فيما يلي: 42( حوطي جميع عوامل العدد  4

7        6        5        4        3        2         1                                        [1] 

 في كل مرة 40ويتم طرح العدد  300( متتالية تبدأ بالعدد  5

    300        260        220        180    ... 

 [1___________]                اكتبي أول عدد أقل من الصفر في المتتالية                 

 

 [1]                             1+ _____=   0,85( أكملي الفراغ بالعدد المناسب          6

 ( اكتبي العدد الذي يشير إليه السهم في خط األعداد التالي: 7

     [_______1] 

 فيما يلي: 25( حوطي جميع مضاعفات العدد  8

55       380        675        730        250                                           [1] 

   10000                                                                                        9000 

 1اختبار

ضعف 
العدد هو 

14,4 
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 3الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 [1_________ ]                                            70×  400احسبي ناتج :    -( أ 9

 540= 6×  5×  18باستخدام الحقيقة    -ب   

 [1_________ ]                                          12×  5×  18أوجدي ناتج          

 

 ( أكملي الفراغ بالعدد المناسب: 10

                                                     [1] 

 لتكون عملية الضرب صحيحة مختلفة أكملي الفراغات بثالثة أعداد كاملة  -( أ 11

 (1)األعداد يجب أن تكون أكبر من            

                                               [1] 

 أكملي الفراغ بأعداد كاملة لتكون عملية القسمة صحيحة -ب   

 (1)األعداد يجب أن تكون أكبر من            

                                                             [1] 

  

 ( أكملي الفراغات في الجدول التالي : 12

 العدد بالرموز الكلماتالعدد ب
 640 ستمائة وأربعون

  سبعة آالف وتسعمائة وستة
 2079 

[1]    

 ( أكملي الفراغ بوضع < أو > لتكون العبارة صحيحة: 13

              102         112 

            1211         1121 

            1112         2111                                                              [1] 

    
1
1
2
1
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 4الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( أكملي المتتالية العددية التالية:  14

   625        650        675        [                                     ____  ،  ____1  ] 

 

 1000ن مجموع كل حافة ( أكملي المخطط التالي ليكو 15

                                                [2] 

 

 [1________ ]                               2,9و      6,3( أوجدي ناتج جمع   16

 

 [1________ ]                              6,3و       2,9( أوجدي الفرق بين  17

 

 صلي كل عملية حسابية مع الحل الصحيح ( 18

 

                                                            125000 

                                                            12500 

125÷10                                                 1250 

                                                             125 

100 ×125                                               12,5 

                                                             1,25 

                                                            0,125                     [1] 

150

320

280

125÷10   

100 ×125 
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 5الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 137,85المكانية في العدد  8( ما منزلة الرقم  19

 حوطي اإلجابة الصحيحة     

 [1مئات        عشرات        آحاد        جزء من عشرة        جزء من مائة         ]

  11×  230( احسبي   20

                                                             [  ______________1] 

 

 ( استخدمي األعداد التالية إلكمال  الفراغات لتكون العبارة صحيحة 21

 

                                   [1] 

 ساعة 24اكتبي الوقت الموضح بالشكل التالي بنظام  ( 22

                                 

 [1تبدأ الدراسة ________               تنتهي الدراسة __________     ]

 

في الفراغات المناسبة ) تم حل األول كمثال(  48( اكتبي عوامل العدد  23 

                                                [1] 

2 4 5 8 
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 6الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( جنى تشرب كأس ماء 24

 حوطي التقدير المناسب لسعة الكأس    -أ 

      [1لتر                ] 0,025لتر         0,25لتر         2,5لتر          25

 [1اكتبي الحل في أ بالمليمتر                          _________ مل  ] –ب             

 

 متراً ، تم قطعها لنصفين . 2,25قطعة شريط قماشي طولها  ( 25

 [  1كم طول نصف الشريط؟                                ___________   ]             

 

 ( أكملي الفراغ فيما يلي: 26

 المنشور الثالثي فيه         ______ أوجه      

 ؤوس______ ر                                    

 [2______ حواف                                       ]                                    

 

 2ثم اقسم على  1( القاعدة للمتتالية التالية هي اجمع  27

 أكملي الفراغ بالعدد المناسب      

       5          3          2         1,5                               [2] 

  

  117+   8,09+    46,3( احسبي ناتج  28

                                                                        [ ____________1] 

 ( اكتبي األطوال التالية بالترتيب بدءاً من األكبر 29

 سم 6كم            6ملم             6م               6     

                              _______     _______   _______   _______    _______   [1] 

 األصغر                                                                                       األكبر       
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 7الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ن التالي:ڤ( تأملي شكل  30

      

 [1من الشكل          __________ ] 4و  3للعددين  اكتبي المضاعفات المشتركة –أ 

 [1__________ ]   50يكون أكبر من  4و  3اكتبي مضاعف مشترك للعددين  –ب 

 

 وقالت 4×  13×  5( فاطمة تريد أن تحسب    31

 

 هل ستحصل فاطمة على الحل الصحيح  

 ال  نعم                                                     

 فسري إجابتك _______________________________________

               [   ________________________________________1] 

 

 دفتر لطالبها.  384دفتر ، المدرسة تحتاج  16تباع دفاتر في رزم تتكون من  –( أ  32

 كم رزمة ستحتاج المدرسة أن تشتريها؟             

 

                                                                           [ ____________1] 

 

علبة. كم المبلغ  16لاير عماني، المعلمة اشترت  1,050علبة أقالم رصاص قيمتها  –ب     
 الذي ستدفعه؟

 

                                                                          [ _____________1] 

ثم  4في  5أوالً سوف اضرب 
 13اضرب الناتج في 
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 8الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 بالكلمات 320905( اكتبي العدد   1

     [          ___________________________________________1 ] 

 

 25مضاعفات العدد  جميع( حوطي  2

    450        500        540        575        615                                    [1] 

 

 ( من الشكل المقابل 3

قيسي أطول ضلع بالسنتيمتر _________ سم                                       –أ        [1]

                            قيسي أقصر ضلع بالمليمتر  _________ ملم        –ب      [  1]

 

 

 ( رحمة اشترت زوج قفازات وشال وقبعة 4

 

 [1كم ستكون التكلفة االجمالية؟                                _____________ ] –أ 

 

 [1لاير ؟                         _____________ ] 20كم يتبقى لها إذا دفعت  –ب 

 

  ثة بطاقات أرقام لتكون عدد من ثالثة منازل  ( سامية استخدمت ثال 5

 ، ما العدد الذي كونته سامية؟ 600وعندما قربت العدد ألقرب مائة كان الناتج 

                                                                                  [ _________1] 

5 6 8 

 2اختبار
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 9الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 أكملي الفراغ بالعدد المناسب ( 6

                        45  ×18  =9  ×                                             [1] 

 

 ( رتبي األعداد التالية بدءاً من األصغر  7

     6,06         6,60         0,06         0,60         60,6 

     ______    _______     _______                            _______     _______     _   [1] 

 األكبر                                                                                               األصغر        

 

 ( صلي كل شكل مع عدد الزوايا الحادة له ) تم حل واحدة منها ( 8

                                               1            

                                                2  

                                                     3 

                                                                                    [1] 

 

 س ° 7س  ودرجة الحرارة في اليابان ° 12-درجة الحرارة في كندا  ( 9

 أوجدي الفرق بين درجات الحرارة السابقة.

 [1س ] °_________                                                                              

 

 بالفراغ لتكون العبارة صحيحة مختلفة ( اكتبي أعداد  10

                                    ×  =784                                      [1             ] 
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 10الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 24          19          14          9( لدينا المتتالية العددية      11

 [1في المتتالية.                    _________ ] 24اكتبي العدد الذي يلي العدد  –أ         

 

 [1في المتتالية.                     _________ ] 9اكتبي العدد الذي يسبق العدد –ب       

 

 [1ما هي القاعدة إليجاد العدد التالي في المتتالية؟                    _________ ] –ج      

 

 

قطع حلوى في علبة الغداء لتأكلها كل يوم في المدرسة ، كم ستأكل من  3سلوى تضع  ( 12
 [1أيام؟                                                    _________ ] 5قطع الحلوى خالل 

 

 م = ______ سم 1( أكملي العبارات التالية                  13

 [1م = ______ ملم                           ]1                                                 

 

 لتر من الحليب، كم يسع بالمليلتر من الحليب ؟ 1,5( إبريق يسع   14

                                                                                 [ _________1] 

 

لسباحة لمدة ستة أسابيع، الحصص كل يوم اثنين ، أول ( سلمى اشتركت في حصص تعلم ا 15
 يناير 7حصة ستكون يوم االثنين بتاريخ 

 يناير
 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

 [1حصة؟                                                ____________ ]ما هو تاريخ آخر 
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 11الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( ليلى وضعت أقراص عد فوق بعض األعداد في لوحة المائة 16

 

 [1ما نوع األعداد التي قامت ليلى بتغطيتها؟                    ______________ ] –أ   

 الذي سيكون مغطى؟ 47لي بعد سيكون أيضا مغطى ، ما العدد التا 47العدد  –ب   

                                                                        [ ______________1] 

 

 ( باألسفل عبارات عن األعداد الزوجية والفردية ، لكل عبارة حددي إذا كانت صح أم خطأ 17

 )تم حل األولى كمثال (          

 خطأ فرديفردي + زوجي + فردي = 
  فردي =زوجي –زوجي  –فردي 
  زوجي + فردي = فردي -فردي 

  فردي = زوجي -فردي + زوجي 
                                                                                                      [1] 

لاير. كم مجموع  3قميص رياضة يبيعها في محل ، قيمة القميص  1792محمد لديه  ( 18
 مبيعاته إذا باعها كلها؟

                                                                             [ ____________1] 

 

 ( بالشكل المقابل مستطيل                 19

 العرض     × لمستطيل هي الطول قاعدة حساب مساحة ا –أ 

 [ 1اكتبي القاعدة بدون كلمات حيث الطول = ل والعرض = ض   ____________ ]     

 اكتبي قاعدة لحساب محيط المستطيل حيث الطول = ل والعرض = ض                          –ب 

                                                                        [ ______________1] 
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 12الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

لاير  2000(عائلة تضم األب واألم وولدان ستذهب في رحلة استجمام قاموا بتوفير مبلغ  20
 لاير والمتبقي سيقسم بينهم بالتساوي كمصروف للرحلة . 1700وتكلفة الرحلة 

 كل واحد منهم )وضحي خطوات الحل( كم سيكون نصيب

_________________________________________________ 

[ _________________________________________________2] 

 

طالب، كل الطالب يستخدمون الباص للذهاب إلى المدرسة، كل  160مدرسة ماريا فيها  ( 21
 طالب ، كم باص تحتاجه المدرسة لنقل طالبها؟ 25باص يسع 

                                                                            [ ___________1] 

 

متر ، السياج يأتي  43,48مزرعته، محيط المزرعة  قاسم  يرغب ببناء سياج حول –( أ  22
 ألقرب متر كامل.           43,48متر ، قربي  1بطول 

                                                                           [ ____________1] 

 

، وجدت  متر 56,76ياسمين ترغب ببناء سياج حول مزرعتها ، محيط المزرعة  –ب     
متر ألقرب جزء  56,76سم ، قربي  10ياسمين محل سيقوم بقطع خشب السياج بطول ألقرب 

 ممكن .                             

                                                                           [ ____________1] 

 

 ( أكملي الفراغ بالعدد المناسب 23

            (10  ×36  ( + )6  ×36   = )   ×36                                  [1] 

 

 ( رتبي األعداد التالية بدءاً من األصغر  24

     3,52          2,5         2,35         2,3         2,53 

                      _______     _______     _______    _______     _______                [1] 

 األكبر                                                                                               األصغر        
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 13الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 (أكملي العمليات الحسابية التالية: 25

                 - 5,92   =3,53 

               6,7   +    =15,8 

                2,5 -     =1,34                                                   [2] 

 

 ( أكملي الفراغ بوضع < أو > أو = لتكون العبارة صحيحة: 26

         293,73    +50,6      344,23 

                   23,4  ×8      37,44    ×5 

                   756   ÷9       1020   ÷12                                 [2] 

 

سنة ، وأخوها أحمد يصغرها بأربع سنوات ، ووالدها يبلغ  19( لطيفة تبلغ من العمر  27
 عمره ضعف عمر أحمد مضافاً إليه عمر لطيفة. كم يبلغ عمر والد لطيفة؟

 ) وضحي خطوات الحل (

_________________________________________________ 

[ _________________________________________________3] 

 

 . ° 117( ارسمي زاوية قياسها  28

 

                                                                                                   [1] 
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 14الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 15،  12،  9،  6،  3هي   3لمضاعفات الخمسة األولى للعدد ( ا 1

 25،  20،  15،  10،  5هي   5المضاعفات الخمسة األولى للعدد  و   

 [1؟          ____________ ] 5و  3ما هو المضاعف المشترك األصغر للعددين 

 

 

 10     6     3     1( هنا متتالية عددية    2

 [1التالي في المتتالية؟                                 ____________ ]ما هو العدد 

 

 (الساعات التالية كلها توضح أوقاتاً بالصباح، رتبي األوقات تصاعدياً بدءاً من األصغر 3

    

   

 

                                 _______     _______     _______    _______     _______     [1] 

 األكبر                                                                                               األصغر        

 

 العدد الذي يشير إليه السهم اكتبي( في خط األعداد التالي  4

 

 

                                                                              [ __________1] 

 

 3اختبار
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 15الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ، كم درجة الحرارة في حديقتها؟( غادة لديها ترمومتر لقياس الحرارة في حديقتها 5

                                                                 [ __________1] 

 

 

زوايا  3فاطمة تقف مواجهة للشمال ، دارت حول نفسها باتجاه عقارب الساعة بمقدار (  6
 قائمة. بأي اتجاه تواجه اآلن؟

                                                                            [ __________1] 

 

 مع اتجاه عقارب الساعة حول النقطة أ . ° 90(  ارسمي الشكل التالي بدوران  7

                                         [2] 
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 16الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 التالي النمط ( تأملي 8

      

 

 [1ارسمي النمط الخامس في الصندوق الفارغ.                                           ] –أ  

 فسري كيف يتشكل النمط؟ –ب  

[ ________________________________________________1]  

 

 

لاير ، قالت منى بأنها ستدفع نصف المبلغ . كم  113,940أمل اشترت مالبس بقيمة  ( 9
 ستدفع كل واحدة منهما؟ 

                                                                         [ ____________1] 

 

 

 إلكمال الجدول  بالصندوق ( اختاري عدد من األعداد 10

 األول كمثال ( ) تم حل        

                            

                                                                                                     [2  ]              

120            1200 

114              140 

1400            200  

20             14000 

 الضعف العدد

10 20 

57  

600  

700  
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 17الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

    

مارس  15في  ، طائرته تغادر لندن الساعة ( سالم يسافر من لندن إلى سنغافورة 11
 ساعات  8ساعة، الوقت في سنغافورة يتقدم الوقت في لندن ب  13، الرحلة تستغرق 

 متى سيصل سالم إلى سنغافورة؟

________________________________________________   

[ ________________________________________________2] 

 

 وحدات لألعلى 4ليمين ووحدات ل 3( ارسمي انسحاب للشكل التالي بمقدار  12  

                                               [1] 

 

 ما قياس الزاوية أ ( 13

                                                    __________° [1] 

          

07:30
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 18الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( الباب بالشكل التالي طوله مترين. 14    

                  

 [1كم طول جنى ؟                                              _________]                 

 

الجو بارد جدا حيث تعيش سارة، الطالب في صفها يلبسون الكثير من المالبس الشتوية  ( 15
لتدفئهم، قامت سارة بعمل مخطط كارول التالي لتظهر كم عدد الطالب الذين يلبسون القفازات 

 والشال

 

                      

                                    

 [1كم عدد الذين يلبسون الشال؟                                     __________ ] –أ 

 [1يلبسون قفازات ولكن ال يلبسون شال؟         __________ ]كم عدد الذين  –ب 

 

 ( تأملي المستوى اإلحداثي التالي: 16

    

 [1نقطة أ ؟      ) ___ ، ___ ( ]ما إحداثيات ال –أ     

 

 [1]      ( بالمستوى.     1،  2حددي النقطة )  –ب      

 

 

 بدون شال شال 

 8 10 قفازات

 2 5 بدون قفازات
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 19الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 مدينة مختلفة حول العالم 12( الجدول التالي يوضح التوقيت في  17

  

 02:44     نيوأوريالنز   04:44    هاليفاكس 12:44    أبوظبي 
 03:44      نيويورك   15:44       هانوي 11:44أديس أبابا  

 10:44        أوديسا   10:44       هارير 19:44      أديليد 
 09:44          أوسلو  04:44        هافانا 11:44      عدن 

  

 نيوأوريالنز ونيويورك تقع في أمريكا، ما الفرق في التوقيت بينها؟  –أ  

                                                                            [ ____________1] 

 أديليد تقع في أستراليا وأوسلو تقع في نورواي، بكم ساعة تتقدم أديليد عن أوسلو؟ –ب  

                                                                            _____[ _______1] 

 

 ( هنا مجموعتان من األعداد ، أحدها تحوي أعداد فردية واألخرى أعداد زوجية 18

                                   

 أي المجموعتان تحوي أعداداً زوجية ____________

 [1اشرحي السبب _________________________________________ ]

 

 

 . 60( اكتبي العوامل األولية للعدد  19

______________________________________________[ ___1] 

 مجموعة أ

6               2 

12             8  

28             16 

54            36 

98            82 

 مجموعة ب

5               1 

13             7 

27             15 

53            39 

99            83 
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 20الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ارسمي انعكاس الشكل حول المحور الموضح(  20

                         [1] 

 

كعكات ، كتبت علياء العبارة التالية لحساب مجموع  4علب بكل علبة  6( علياء لديها  21
 6×  4الكعكات                                    

 استخدام عملية الضرب بدون اكتبي طريقة مختلفة لحساب مجموع الكعكات   –أ  

                                  [   ______________________________1] 

 كعكة 24علياء أوجدت مجموع الكعكات :  –ب  

                4  ×6  =24 

 اكتبي عبارة باستخدام الرموز واألعداد التالية للتحقق من حل علياء

                          

 

                                                        [1] 

    

24 4 6 +-×÷=
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 21الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( رسمت شيماء مثلث     22

    

 وتريد أن تحسب مجموع الزوايا في المثلث، قامت بقص زوايا المثلث ووضعتها كالتالي: 

     

 [1] °___________ما هو مجموع زوايا المثلث ؟                                        

 

  2سم 21سم ومساحته  20 ( المستطيل أ محيطه  23

 2سم 24سم ومساحته  20والمستطيل ب محيطه     

        

 تم استخدام المستطيالت السابقة لتكوين الشكل التالي:

    

 احسبي محيط الشكل الجديد. –أ    

      _________________[ __1] 

 احسبي مساحة الشكل الجديد. –ب   

    [ ____________________1] 
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 22الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 ( هنا مثلثان أحدهما متطابق الضلعين واآلخر متطابق األضالع 24

      

 

 األضالعاكتبي صفتان تجعل المثلث المتطابق الضلعين مختلف عن المثلث المتطابق 

1___________________________________________ 

2[     ___________________________________________2] 

 

 

لاير  9لاير ،  2عة أسابيع ادخرت ( إيمان تدخر من مصروفها مبلغا كل أسبوع ، خالل أرب 25
 لاير، قامت إيمان بحساب المجموع 3لاير ، و  7، 

                   2  +9  +7  +3  =21 

 

 تريد إيمان أن تتأكد من حلها ، اقترحي  طريقة لتستخدمها إيمان للتحقق من حساباتها. 

[ ________________________________________________1] 

 

قطع حلوى  9من صديقاتها ، كل واحدة أخذت  5قطعة حلوى على  49فايزة توزع  ( 26
 قطع ، إذا كان المتبقي سيقسم كأجزاء بينهم بالتساوي كم ستأخذ كل واحدة؟ 4وتبقى 

 

                                                             [ __________________1] 
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 23الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 خط المرآةالتالي حول  ارسمي انعكاس الشكل  ( 27

                           [1] 

 

 ( لدينا خمسة بطاقات أرقام 28

                        

 اختاري البطاقات المناسبة إلكمال العبارات التالية

 [1]______                                               3من مضاعفات العدد  –أ 

 [1______ ]                                  عدد مربع                          –ب 

    [1______ ]    عدد أولي                                                         –ج 

 [1______ ]                                                38من عوامل العدد  –د 

 

 ( أميرة تقول 29

             

 [1_______ ]____ما هو الشكل الذي تفكر فيه أميرة؟                                     

9 19 29 39 49 

أفكر في شكل هندسي ثالثي األبعاد، له 
 رؤوس. 5حواف و  8أوجه ،  5

 .وجوه مثلثة ووجه مربع 4
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 24الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

1( حولي الكسر  1
8

 إلى عدد عشري.  

                                                                          [ _____________1] 

 

 ( تأملي الشكل التالي ، ما الكسر الذي يمثل األجزاء المظللة. 2

                                                             [ ___________1] 

 

 مكانه المناسب على خط األعداد( ضعي كل عدد كسري في  3

       23
4

                    1 1
2

                 2 3
8

 

 

                                                                                                    [2] 

 ( المخطط التالي يوضح تحويل اللاير العماني للدوالر األمريكي 4

                  

 أكملي العبارة:   –أ         

 [1ي    ]لاير عماني =  ____ دوالر أمريك 1           

احسبي كم عدد الرياالت العمانية التي تحصلين   –ب       
 دوالر أمريكي. 520عليها عند صرف مبلغ 

             [ ______________________1 ] 

 

 

 4اختبار

3                                           2                                           1 
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 25الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

1(اكتبي الكسر   5
3

 كنسبة مئوية.  

                                                                    ____________[ _1] 

 

6( حوطي الكسر المكافئ للكسر   6
10

 

           2
5

                60
100

              24
60

               3
5

                  16
20

            [1] 

 

 ( أروى لديها دواران سداسيان  7

      

 [1عند تدوير القرص أ.     ___________] 5ما احتمال الحصول على الرقم  –أ     

 قالت أروى " من المرجح الحصول على عدد فردي عند تدوير القرص ب "  -ب 

 اشرحي لماذا هي على خطأ 

[ ________________________________________________1] 

 

10( اكتبي الكسر  8
25

 [1_______________ ]                 في أبسط صورة.          

 

 ( اكتبي العدد العشري التالي في صورة عدد كسري 9

                         1,08                                

                                                                              [ ___________1] 
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 26الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

رصاصي إلى  3عقد من الخرز، وتستعمل خرز رصاصي وأبيض بنسبة  ( سميرة تصنع 10
 أبيض 2

 

 خرزة معا. 65استخدمت 

 كم عدد الخرز الرصاصي الذي استخدمته؟  )وضحي خطوات الحل(

 

 

                                                                           [ ____________1] 

 

 .5والمدى  9ف لكل صندوق بحيث يكون الوسيط لألربعة أعداد ( اكتبي عدد مختل 11

                                                              [1 ] 

 

 بدءاً من األصغر:بالترتيب التالية  اكتبي الكسور ( 12

       1
2

            3
8

             3
4

           5
8

        

                                           _______   _______   _______    _______        [1] 

 األكبر                                                                              األصغر

 

    11×  230( احسبي   13

                                                               [  _____________1] 

 

 ( اكتبي الكسر التالي بالصورة العشرية 14

                     85
100

                                     [ ______________1] 
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 27الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( المخطط التالي يوضح المسافة التي يقطعها سالم مشيا للمدرسة والوقت المستغرق 15

 

 [1كم المسافة التي قطعها سالم في العشر دقائق األولى؟             __________ ] –أ 

 توقف سالم لينتظر صديقه خالل ذهابه للمدرسة ، كم الوقت الذي استغرقه في االنتظار؟ –ب 

                                                                          [ ___________1] 

 

 من دائرة ورقية  ° 75( يمنى قطعت زاوية  16 

   

 )رسم تقريبي(   

 

 

 ، ما قياس الزاوية للقطاع المتبقي؟  ° 130ثم قطعت مقطع آخر قياسه 

 

                                                                           [ _____________1] 
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 28الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ع( بالشكل التالي رسم ضلع واحد لمرب 17

   

 

الرأس الثالث للمربع يقع في  –أ 
(، حددي هذه  1-،  4النقطة ) 

 [1النقطة في الشكل.                 ]

 

اكتبي احداثيات الرأس الرابع  –ب 
 للمربع.               

                   [ ) __ ، __ (1] 

 

 

 الجدول التالي يوضح درجات مريم في االختبارات الشفوية لمادة الرياضيات ( 18

 10الدرجة من  األسبوع
1 9 
2 7 
3 8 
4 10 
5 6 

 لدرجاتها؟ الحسابي وسط ما هو ال  

                                  

                                                                       [ _____________1] 

 

 5÷  138( احسبي  19

 

 

 [1اكتبي الناتج كعدد كسري .                                      ___________ ] –أ      

 [1___________ ]           اكتبي الناتج كعدد عشري .                           –ب     
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 29الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( األعمدة البيانية التالية توضح عدد الطالب الذين شاهدوا ثالثة أفالم مختلفة 20

 

 [1___________ ]                    ؟     1كم عدد الذين شاهدوا فلم  –أ 

 14-11بالصندوق الذي يشير إلى الفلم المفضل للفئة العمرية ( √)ضعي عالمة  –ب 

 1فلم                                

 2فلم                                

 3فلم                                

 [1كل األفالم كانت مفضلة لديهم                         ]                              

 

 ٪15لاير ، بالتنزيالت يوجد عليه تخفيض  135( معطف قيمته  21

 ما قيمة مبلغ التخفيض؟             

                                                                         [ ___________1] 

 

 لعبة سيارة 20ها ( شيماء لدي 22

            

  1
4

 النسبة المئوية للسيارات المكسورة؟      االسيارات مكسورة  ، م 

                                                                            __________٪ [1]  

 1فلم                                       2فلم                                            3فلم               
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 30الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 سم         5سم ،  12( شريفة لديها مستطيالن متطابقان بأبعاد   23

       

 ) رسم تقريبي (

 

   

 وضعتهم بالشكل التالي لتكون شكل مركب.

    

 ) رسم تقريبي (                 

 

 

 

 ما مساحة الشكل المركب ؟  ) وضحي خطوات الحل (

            

 

 [ 2]  2__________ سم                                                                           

 

 لاير 0,300غطاء زجاجة ، وتبيع الغطاء الواحد بسعر  1792( أمينة لديها  24

 كم ستجني من المال إذا باعتها كلها؟         

  ) وضحي خطوات الحل (                                              

 

 

 

 

 [1__________ لاير ]                                                                            
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 31الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( حنان تحسب عدد الرسائل التي تتلقاها كل يوم ، ورسمت مخطط األعمدة التالي  25

   

 [1كم عدد الرسائل التي تلقتها يوم الثالثاء؟                         __________ ] –أ  

 [1لمعلومة.  ]رسائل يوم الجمعة. أكملي رسم المخطط لتوضيح هذه ا 9تلقت حنان  –ب  

   

 ( رتبي الكسور التالية بدءاً من األكبر 26

       13
20

            3
5

             7
5

               

                                                         _______   _______    _______        [1] 

 األصغر                                                   األكبر

 

 خطوط التماثل للمستطيل التالي جميعارسمي  -( أ  27

 

                                                        [1] 

 

 خاصيتين من خواص المستطيل أيأكتبي  –ب        

          1_________________________________ . 

         2[                  _________________________________ .2] 
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 32الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( عائلة صالح ستذهب في رحلة استجمام حيث تضم العائلة األب واألم وثالثة أطفال 28

 الجدول التالي يوضح األسعار للرحلة في مكتب سفريات     

 السعر الشخص
 لاير 500 شخص بالغ

 لاير 950 شخصان بالغان
 لاير 300 طفل واحد

 لاير 550 طفالن
 مكتب السفريات لديه العرض الخاص التالي

        

 بالعرض الخاص كم ستكون تكلفة الرحلة لعائلة صالح؟ –أ 

 ) وضحي خطوات الحل (     

 

 

 

 

 [2________لاير ]                                                                              

 

 طالب 30( يوسف في صف يحوي  29

 من الطالب يحبون التنس  20٪                                

 من الطالب يحبون كرة القدم   40٪                                

 [1كم عدد الطالب الذين يحبون التنس ؟                     ____________ ]  -أ      

 [1كم عدد الطالب الذين يحبون كرة القدم ؟                  ____________ ] –ب    
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 33الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 (رقية قامت بوزن بعض األرز 30

 

      

 [1__ جرام ]كم وزن األرز؟                                          ________    

 

 

 لينا تبيع اآليسكريم ، المخطط المصور التالي يوضح عدد مبيعاتها في أسبوع ( 31

 

  

   

 

 [1كم عدد ما باعته في يوم الخميس؟                                     _________ ] 
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 34الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( ريم تأكل كيس من الحلوى كل يوم 32

 كيس حلوى 20لتي تجدها في هنا جدول تكراري يوضح عدد الحلوى الحمراء ا

    

 التكرار عالمات العد عدد الحلوى الحمراء
1 ǀ 1 
2 ǀǀǀǀ 5 
3 ǀǀǀǀ 4 
4 ǀǀǀ 3 
5 ǀǀǀǀ  ǀ 6 
6  0 
7 ǀ 1 

    

 حلوى حمراء في كيس حلوى 5اختاري مما يلي الكلمة التي تصف احتمال وجود أكثر من 

 ) ضعي خط تحت اإلجابة الصحيحة (

 

 مرجح        فرص متساوية          غير مرجح          مستحيل         مؤكد         

                                                                                                   [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 35الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 

 انعكاس الشكل على خط المرآة ( أرسمي 1

                     [1] 

 أيام 5( جنى تحسب عدد القوارب التي تبحر في الميناء خالل  2

    

 كم إجمالي عدد القوارب اللي عدتها جنى؟ 

                                                                           [ ____________1] 

 

1 ( أكملي          3
3

     +        =1                                                          [1] 

 ( أكتبي الكسور التالية في أبسط صورة 4

                            6
12

 _______   = 

                            12
15

 [                                                 _______   =1] 

 5اختبار
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 36الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

2ظللي  -( أ  5
5

 من الشكل  

 

[1  ]                                                            

  

 ما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل للشكل –ب    

     

 

                                                                       [ ____________1] 

 

 التالي يوضح معلومات عن طالبات أحد صفوف الصف السادس نڤ( شكل  6

       

 [1كم عدد الطالبات التي تذهب للمدرسة بالباص ؟                              _________ ]

 

 برتقاالت لصنع كأس عصير برتقال طازج 4برتقالة ، تحتاج  72( فاطمة لديها  7

 كم عدد كؤوس عصير البرتقال الطازج التي تستطيع صنعها؟    

                                                                      

 [1__________ كأس ]                                                                        
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 37الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 الضرب التالي( اكتبي كل األعداد المفقودة في جدول  8

×    
 42 48 54 
 49  63 
8  64 72 

                                                                                                 [2] 

 ميرا تبيع اآليسكريم ، في أحد األيام عملت الجدول التالي  ( 9

 التكرار  عالمات العد النكهة
 ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ 24 الشوكوالتة

  ǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ الفراولة
 ǀǀǀ  ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ 13 النعناع
    ǀǀǀǀ  ǀǀǀǀ التوفي

    

 [1أكملي الخانات الفارغة في عمود التكرار بالجدول السابق.                                ] –أ 

 ميرا وضعت المعلومات السابقة في مخطط األعمدة التالي –ب 

    

 [1ارسمي العمود الخاص بنكهة النعناع.                                                          ]
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 38الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 بالتالي كل مخطط يوضح عددين ، أحدهما في دائرة واآلخر في مربع –(  أ  10

             

 صفي العالقة بين كل عددين 

[  ___________________________________________1] 

 األعداد بالمخطط التالي لديها نفس العالقة السابقة –ب 

 أكملي الفراغ بالعدد المناسب   

                               

                                                                                        [1] 

 ( أريام تجري اختبار رياضيات كل أسبوع في المدرسة 11

 هنا درجات آخر ثمان اختبارات اجرتها

35        28       40        37       34        35        36        35 

 [1ما هو المنوال للدرجات؟                              ___________  ] –أ  

 [1ما هو المدى للدرجات؟                               ___________  ] -ب 

 [1___________  ]     ما هو الوسيط للدرجات؟                          -ج 

 [1___________  ]      للدرجات؟                 الحسابي وسط ما هو ال -د 

 

 ( أكملي الفراغ بالعدد المناسب 12

                       ÷5    =24                                                   [1] 
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 39الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

1بجانب العملية الحسابية التي تساوي  ( √)( ضعي عالمة  13
4

 12العدد  

                     12  ×4   

                     12 – 4   

                    12  +1
4

    

                    12  ÷4    

                    12 -   1
4

   

 

 رانيا تتحقق من العبارة التالية:                                        –(  أ  14

          

 

 السابقة صحيحةبالشبكة التالية ارسمي شكل كمثال يوضح أن العبارة 

                           [1] 

 ديما تتحقق من العبارة –ب 

          

 فسري لماذا العبارة السابقة خاطئة

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                              [1] 

 بعض المضلعات الرباعية لديها بالضبط خطين تماثل

 بعض المثلثات تحتوي بالضبط زاويتين قائمتين
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 40الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( أكملي الجدول التالي 15

 نسبة مئوية كسر عشري كسر اعتيادي

1
2 0,5 50 ٪ 

 0,4  

3
4   

                                                                                                    [2] 

 

 ( في مربع األعداد التالي  16

74 75 76 
84 85 86 
94 95 96 

 

 [1.              ]1مع باقي قسمة يساوي  7حوطي العدد الذي يمكن قسمته على            

 

 

 سم 42نموذج سيارة مصغر يمثل ُعشر حجم السيارة الحقيقية، طول النموذج  ( 17

             

 ما هو طول السيارة الحقيقية بالسنتيمتر؟  

 

                                                                 [ ____________1        ] 
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 41الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( بالشبكة التالية رسم مثلثان 18

       

 [1أكتبي إحداثيات النقطة ج ؟                                ) ___ ، ___ (   ] –أ   

 صفي االنسحاب الذي يحول المثلث أ إلى المثلث ب ؟ –ب     

 [    ___________________________________________1] 

 

 اد كسرية( هنا ثالثة أعد 19

        1
4

 5               
1
2

 7                 
3
4

 3       

 اكتبي كل عدد بالصندوق المناسب على خط األعداد  ) لن تحتاجي كل الصناديق (

           [2] 

 

  ٪ 15لاير ، تم عمل تخفيض على سعره بمقدار  15( قيمة معطف  20 

                                      احسبي قيمته بعد التخفيض .      

 [1________ لاير ]                                                                               

 أ                             
 

 ب     
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 42الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 وحدة مربعة. 12( بالشبكة التالية ارسمي مستطيل محيطه  21

       

                                                                                               [1]  

 

 ( تأملي الوقت بالساعة الرقمية المقابلة      22

                                                                    

 حوطي الوقت الذي يساوي الوقت بالساعة الرقمية    

 [1ص   ] 3:23م          2:23م           11:23         م  3:23ص          11:23  

 

 ( جميلة ترصد النقاط التي تحرزها زميالتها بإحدى األلعاب الرياضية 23 

   15   ،12   ،8   ،16   ،11  ،12   ،9    ،12    ،15   ،14   ،4  ،9  ،12   ،18 

 [1__________ ]                   ما هو المنوال للنقاط ؟                          –أ    

 أكملي الجدول التكراري –ب   

 التكرار عالمات العد 
0 – 4   
5 – 9   
10 – 14   
15 - 19   

                                                                                                    [1] 

23:23 
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 43الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 س   ° 3 –س ، وفي منتصف الليل  ° 7كانت درجة الحرارة بمنتصف النهار في موسكو  ( 24

 بكم درجة  انخفضت درجة الحرارة؟                        

 [1س ] °___________                                                                       

 

 ( هنا أربعة كسور 25

         1
50

            50
100

            100
50

           1
5

 

 [ 1؟                                             ___________ ] 0,5أي الكسور يكافئ   

 

( ما هو   26
7
10

 ؟ 650العدد    

                                                                         [ ___________1] 

 

 هنا أطوال بعض األطفال –(  أ  27

       

 

 [1احسبي مدى األطوال.                                                      _______ سم ]

 ول بالغسم،  اكتبي األطوال الممكنة ألقصر وأط 17المدى ألطوال ثالثة بالغين هو  –ب    

                                             [1] 

 سم  134سم         142سم          156سم          145

 سم            _____سم  165_____ سم            
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 44الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( أكتبي األرقام المفقودة في العملية التالية 28

         

                                                                                                      [1] 

 

 ( هنا شكل مركب مكون من مستطيالن 29

  

 

 ) رسم تقريبي (             

 

 

 احسبي محيط الشكل.      –أ   

 [1________سم ]                                                                              

 احسبي مساحة الشكل .    –ب  

 [1] 2________ سم                                                                            

 

 ( استخدمي أحد الرموز  >  ، = ، <  إلكمال العبارات التالية 30

               
5
8

         
3
8

 

               
6
8

         
3
4

              

                
3
8

       
3
8

                                                             [1] 
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 45الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ميل  50( المسافة بين مدينتين  31

 على التقدير المناسب للمسافة بالكيلومتر( √)ضعي   

 كيلومتر   8                

 كيلومتر   30              

 كيلومتر   80              

 كيلومتر   200            

 [1]                                                                كيلومتر   500            

 

 ( هنا كيسان  32

 

 

 

 كرات بيضاء ، 3الكيس أ يحتوي على كرة سوداء و 

 كرة سوداء، 6كرة بيضاء و  2ي على الكيس ب يحتو 

 أسماء سحبت كرة من كل كيس بدون أن تنظر لها

 ما وصف احتمال أن تسحب أسماء كرة سوداء من الكيس أ  –أ  

 حوطي االجابة الصحيحة  

 [1مؤكد           مستحيل           متساو             مرجح          غير مرجح            ]    

 احتمال أن تسحب أسماء كرة سوداء من الكيس بما وصف  -ب 

 على اإلجابة الصحيحة على خط االحتماالت( ↓)ضعي عالمة 

           [1] 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 46الصفحة  أ.طفول العجيلي 

 

 ( هنا جزء من جدول أوقات قطاران  33

 القطار ب القطار أ المحطة
 12 31 09 39 1المحطة
 12 48 09 56 2المحطة
  10 20 3المحطة
 13 20 10 28 4المحطة
 13 25 10 33 5المحطة

  

 القطاران يستغرقان نفس الوقت للوصول إلى المحطات

 

 [1أكملي التوقيت المفقود بالجدول للقطار ب .                                   ] –أ    

 

 ؟  2والمحطة  1ما هو الوقت المستغرق للرحلة بين المحطة –ب   

 

 [1_______________ دقيقة ]                                                    
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