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السؤال األول: اخ@? اإلجا>ة الصح0حة ل9ل مما 456 بتظل0ل الحرف الدال عليها:

١
العدد األو4J ف0ما 456 هو:

١د٦٤ج١٥ب٢٩أ

٢
ب عوامله األول0ة  VW العدد  ٢٦ ع5 صورة حاصل

٢× ٢× ٧د١× ٢٦ج٢× ١٣ب١× ١٣أ

٣
أوجد ق0مة ٣٢ 

٥د٨ج٩ب١٠أ

٤
احسب ق0مة العdارة   ١٦ - ٢٢ × ٣ + ١

٥د٦ج٧ب٨أ

٥
حل المعادلة ٢٤ = ٣٠ - م :

١٢د١٠ج٨ب٦أ
4 جمعها محمد لإلجا>ة عن األسئلة ١-٤

?lاستعمل الجدول أدناە الذي 6مثل عدد الفراشات ال

٦
الوس0ط لعدد الفراشات؟

٢٠د١٣ج١٢ب١٠أ

٧
المنوال لعدد الفراشات؟

٢٠د١٣ج١٢ب١٠أ

٨
4 لعدد الفراشات؟ yzالمتوسط الحسا

٢٠د١٣ج١٢ب١٠أ

٩
المدى لعدد الفراشات؟

٦٢د٥٢ج٤٥ب٤٢أ

١٠
!"#$%&'( )!*!$+,- .$/ 0*1!234, 536789 :*!$/ 5$;3'

المدىدالوس0طجالمنوالبالتمث0ل >األعمدة   أ

المادة: ر�اض0اتالممل�ـة العـ~{0ة السعـود6ة
4وزارة  التعل0م

�zالصف : السادس االبتدا
الزمن: ٤٥ دق0قةإدارة تعل0م ……

عدد األوراق : ٢مدرسة ……
4 لعام ١٤٤٤ هـ

�zار منتصف الفصل الدرا�4 االول للصف السادس االبتداdاخت

الدرجة المستحقةالصف ٦ / .…................................…………االسم
٢٠

ي$بع 

١٠



:أجب عما 456 : 4
Vzالسؤال الثا

أ

إذا �انت أ = ٢ ، ب = ٥ ، جـ = ٤ ، فأوجد ق0مة العdارة أ + ب × ٨ ÷ جـ :

ب

6حتاج خ0اط إJ ٤ س من القماش لخ0اطة (س) ث�{ا. ا�تب جدول الدالة الذي 6مكن 
استعماله إل6جاد �م0ة القماش المستعملة عند خ0اطة ٦ أثواب  و ٨ أثواب و ١٠ أثواب؟

V V  التاليت¢¡ استعمل التمث0ل >النقاط المجاور لحل الفقرت¢¡

ج

(١) ما الزمن الذي 6خصصه أ�ثر الطالب للواجdات المنزل0ة 

اليوم0ة؟ 

(٢) �م طالdا 6خصص ٤٠ دق0قة أو أ�ثر يوم0ا إلنجاز الواجdات 

 المنزل0ة؟

د

تمثل األعمدة الب0ان0ة في الش©ل المجاور مقدار ما حصل عل0ه طالب �ل صف من نقاط في معرض 
المدرسة. ما الصف الذي حصل تق~�dا على مثلي ما حصل عل0ه الصف األول المتوسط؟

تمت األسئلة مع تمن4اتي ل1م /التوفيق

١٠


