
 1 م 6102/  6102 –– االولالفصل الدراسي  – تدريبي –امتحان 

 
 

    

  -:اكمل مايلي   : السؤال األول
الى ماهي نسبة العصافير . ورا معروضين لالقتناء عصف 11قطة صغيرة و  63مأوي للحيوانات على يحتوي  -1

 ....................................................في ابسط صورة ؟  لقطط ا
 ..................................و ه 61و  8للعددين   ) GcF) المشترك االكبر العامل  -1
اوجد اكبر عدد من المجموعات يمكن . بنتا بالتساوي الى مجموعات متجانسة  11ولدا و  11تقسيم سيتم  -6

 .....................الحصول عليه في حالة عدم غياب اي شخص 
زء المظلل في لتمثيل الجاكتب الكسر في ابسط صوره . من التصميم  5.10ظلل  -1

 ...................................التصميم 

من الطقس اثناء  ة الكسر الذي يمثل كل نوع التمثيل البياني بالدائريبين  -0
 سبتمبر 

 ......................النسبة املئوية لالايم املمطرة ؟ ما  -

 ...............احلارة ؟ النسبة املئوية ما  -

النسبة املئوية لالايم احلارة او املمطرة ؟ ما  - .................
؟  5.0ة للعدد ما النسبة المئوية المكافئ. من جسم االنسان  5.0الماء يشكل  -3

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

درهم ما سعر بيع الحافظة في التخفيضات تقريبا ؟  12.22على حافظة سعرها االصلي  05%خصم يطبق  -0
............................. 

 = ............................... 225من  %5.00 -8
من الطعام فكم وزن النمر ؟  lbرطال  50اذا اكل . من وزنه من الطعام  50 %ان ايكل النمر ما يصل اىل ميكن  -9

......................................... 
. حتتاج اىل رطلني من التفاح تقريبا . فطائر من التفاح  0لصنع .اجلدول اكمل   -55

 ..........فطرية تفاح ؟  25فكم عدد ارطال التفاح الىت حتتاج اليها لصنع 
55- in =…………ft   - a 28       b -  c.............   gal=  

 
5 

طالبا ؟  05فكم عدد الكعك الذي جيب تقدميه ل . طالبا  50كعكة ل   50اذا مت تقدمي  -52
.............................................................................. 

 ابعاد لوحة زانبق املاء للرسام كلود ونيه تبلغ  -50

 
 بوصة و  05

 
اوجد مساحة اللوحة ؟ . بوصة 03

............................................................................................................................. 
 ............................هو  0الضريب للعدد املعكوس  -55
 = ................حلم هو شرائح  3 اونصة يف 52الوحدة ل معدل  -50
 = ...........صناديق  9زجاجة مياه يف  532 الوحدة لسعر  -53

 الرياضيات :  الـــــمـــــــــادة

 دقيقه 09: الزمـــــــــــن  

 (  4  : )عدد الصفحات 

 

 ..........................: ـة/ لطالــــبـم اــاسـ

 )    (سادسلا: الصـف والشعبة

  : اليوم والتاريخ

 
دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  

6102/  6102للعام الدراسي  االولللفصل الدراسي  االختبار التدريبي  
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 السؤال الثاني . اوال 

اوجد مساحة الشكل االيت -:اثلثا                                      -:قدر مساحة املستطيل  -:اثنيا   

 

 

  -:رتب من االكرب ايل االصغر  -:رابعا 

       

.................................. 
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 السؤال الثالث :- اوال اوجد انتج مايلي :- 

( خطة اخلطوات االربع  ) ل املسائل استخدام ح -: اثنيا   

 games األلعاب  

للعبة درهم  50.99و االلعاب بتكلفة  درهم 200.99يبيع احد املتاجر هذا النظام بتكلفة و  .نظام العاب جديد  شراء  عمريريد  -

درهم فكم سيبقى يف البطاقة ؟  555اذا استخدم عمر بطاقة هدية بقيمة .العاب  0الواحدة و قد اشرتى نظاما واحدا و   

- ..................................................................................................................    

  

 

97-16.25= 

 

 =05.02+23.89  5.55503×59  = 5.28 ×5.558  = 55 ÷ 2853 

 

 

 = 3  ÷0.3   = 5.5525 ÷5.3  55  × 

 
  

 
3   × 

  
0  1 

 
 ÷ 2  
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  حل تطبيقات حياتية   -:ع الربالسؤال 

الطعام 

food  

 

 

    

قدم يف الثانية الواحدة  53.90ن ات جتري الزرافة بسرعة تصل اىل ميك  

اثنية ؟ برر اجابتك 558زرافة يف اىل اي مدى ميكن ان جتري ال.   

نبضة و ما معدل نبض القلب 555 كم عدد الدقائق الىت ينبض فيها القلب يف.دقائق و هبذا املعدل  55نبضة يف  555القلب ينبض   

 

 رتصوي
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