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المادة: ر4اض+اتالممل.ـة العـ-,+ة السعـود"ة
الصف : السادس االبتدا<=وزارة  التعل+م

الزمن: حصةإدارة تعل+م ……
عدد األوراق : ٢مدرسة ……

ة الثان+ة للصف السادس الفصل الدراX الثالث لعام ١٤٤٣ هـ اخت^ار الف[\

الدرجة المستحقة٦ / ....الصف.............................…………..االسم
٢٠

السؤال األول: (أ)اخ[\ اإلجاoة الصح+حة لnل مما "m> بتظل+ل الحرف الدال عليها:

١

> لع^ة قطار األلعاب زاو4ة ق+اسها ٥٠° مع األرض. ما نxع هذە 
"صنع أحد التالل ��

الزاو4ة؟
مستق+مةدمنفرجةجقائمة بحادةأ

٢
 قدر ق+اس الزاو4ة التال+ة

١٠٠°د٩٠°ج٤٠°ب١٠°أ

٣
إذا �انت الزاو4تان ق ، ك مت�املتين ، ق+اس الزاو4ة ق = ٤٩ ، فما ق+اس الزاو4ة ك ؟ 

٣١١°د١٣١°ج١٠٠°ب٩٠°أ

٤
اسم المثلث الذي ف+ه ضلعان فقط متطاoقان؟

�دمتطابق األضالعجمختلف األضالعبحاد الزوا"اأ متطابق الضلع��

٥
صنف المثلث المجاور من ح+ث الزوا"ا

مستق+م الزاو4ةدمنف-ج الزاو4ةجحاد الزوا"ابقائم الزاو4ةأ

٦
عدد أضالع الش�ل ال-,اعي؟

٢د٣ج٤ب٥أ

٧
 �  س� الزوا"ا المتقاoلة الناتجة عن تقاطع مستق+م��

مستق+مةدمتقاoلة oالرأسجمتتامةبمت�املة أ

٨
� متطاoقان ومتواز4ان، وزوا"اە المتقاoلة متطاoقة � متقاoل�� ش�ل ر,ا¢> ف+ه �ل ضلع��

�أ جميع ماسبقدمستط+لجم-,ــع بمع��

(ب) حدد ما إذا �انت الع^ارة ف+ما "m> صح أم خطأ:

الزوا"ا المتطاoقة §> زوا"ا لها الق+اس نفسه.١

�ل مستط+ل م-,ــع .٢

١٠



: )
السؤال الثا+*

تمت األسئلة مع تمن<اتي ل;م 9التوفيق

٥السؤال الثالث:

(ب)استعمل المسطرة والمنقلة لرسم زاوLة ق<اسها ٥١٢٠

٥

(أ)صنف eًf من أزواج الزواaا اآلت<ة إلى: متتامتين أو مت[املتين أو غير ذلك

(أ)صنف األش[ال الjkاع<ة التال<ة 

(أ)أوجد ق<مة س ف<ما aأتي 


