
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/6math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/6math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية 

 التعليم وزارة 
 إدارة التعليم بمحايل عسير

 الكسائي االبتدائيةمدرسة 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة:
 

 
 توقيع ولي األمر :

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي : األول:السؤال 

7تقريب الكسر  د( عن 1
 إلى أقرب نصف فإن الناتج يكون:  8

 8)د(   7)ج(   1 )ب(  صفر )أ( 
 

1عند تقريب  ( 2
 إلى أقرب نصف فإن الناتج يكون:  3 10

 3)د(   2)ج(   1 )ب(  صفر )أ( 
 

 نسبة عدد المعلمين إلى الطالب؟ طالب، ما 9معلمين َو  3المصادر غرفة في (  3

 3:  9)د(   1:  3)ج(   9:  3 )ب(  9:  1 )أ( 
 

 أسابيع، باستعمال جدول النسبة ما مقدار ما سيوفره في أسبوع واحد؟ 4رياال في  160( يوفر محمد  4

 رياال 60)د(   رياال 50)ج(   رياال 40 )ب(  رياال 30 )أ( 
 

 = قيمة  ق                   في التناسب التالي     ( 5

 45)د(   30)ج(   25 )ب(  15 )أ( 
 

 :، ........ هو 15،  10،  6،  3  ( العدد التالي في النمط 6

 21)د(   20)ج(   19 )ب(  18 )أ( 
 

 :العمليات التاليةوجد نواتج ا : السؤال الثاني

 

 الفصل الدراسي الثاني –اختبار الفترة األولى 
          االبتدائي  السادس :الصف                    رياضيات :المادة                            ............................................  الطالب:اسم 



 

 

 ) ب (   

                                              
 
 

 

 وجد نواتج العمليات التالية :ا السؤال الثالث :

 ) أ (

                                                       

 ) ب (

                                                   
 

 

 ) ج (

                                                        

 
 

 ) د (

                                                   

 

 
 

 دوام التميز والتفوق ودعواتي لكم بالتوفيق 


