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  )ةنقط 16( :عددیةالنشطة األ: أوال

 )ن 8( :ضع وانحز ما یلي )1

564,5 + 5854,3             1249  –  874 ,5                86,15 × 6,5                         382,5 ÷ 15 

…………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

  )ن 1(: 14قواسم العدد جمیع أوجد  )2

  …………………………………………………………………………………………….  

     )ن 2(: 75و 35المحصورة بین  12 العددمضاعفات جمیع  كتبا )3

……………………………………………………………………………………………. 

 )ن 2( :تزایدیاترتیبا األعداد العشریة التالیة رتب  )4

  3,5       ;      30,55      ;     5,03      ;    3,55     ;    33, 5    ;     5,3 

…………………………………………………………………………………… 

 )ن 3(: وضعیة مسألة )5

 .من الحلیب یومیا l10بقرة، تنتج كل واحدة  20فالح  یملك

  )ن 1(. الكمیة اإلجمالیة التي تنتجھا كل األبقار خالل أسبوع واحدأحسب   - أ

…………………………………………………………………………………… 

  باعباع الفالح ذا إ  - ب
�

�
 )ن 2(؟ المبلغ الذي سیحصل علیھ ة، فما ھوالواحدللبقرة  مادرھ 9500بثمن  أبقارهمن  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  )ةنقط 11( :ةینشطة الھندساأل: ثانیا

  :ما یليأنشئ  )1

 )ن AÔB = 50° .)3زاویة   -أ 
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 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة – تطوان –لجھة طنجة 
  وزانالمدیریة اإلقلیمیة ل

 شوقيأحمد . م. م
 

  2018/2019:   السنة الدراسیة

  ساعة ونصف:   مدة اإلنجاز

  .........: ....................  االسم والنسب

  ....: ......  رقم االمتحان

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  – المحلياالمتحان الموحد 
  2019دورة ینایر 

 مادة الریاضیات

https://motamadris.ma/


 
2/2 

 

 )ن AÔB. )2منصف الزاویة  (D) المستقیم  -ب 

  

  

  

 

 

 :أنشئ الشكل المطلوب وأجب عن السؤال )2

 )ن 2( .3cm وشعاعھا   Iمركزھا ) C( انشئ دائرة  -أ 

 )ن 2(. KIJ = 70°و) C(نقطتین من الدائرة  Jو K :حیث  IJKمثلثا  أنشئ   -ب 

  

 )ن IJK .)1ثلث المحدد طبیعة   -ج 

………………………………………………………………………………………  

 )ن IJK  .)1و IKJاستنتج قیاس الزاویتین   -د 

………………………………………………………………………………………  

  )نقط 13( :أنشطة القیاس: ثانیا

  )ن 10( :حول إلى الوحدة المطلوبة )1

185,5m    = ……………………… cm 

1,5km 8m   = ……………………… m 

268,8kg   = ……………………… q 

12,02dag 0,5g   = ……………………… g 

5,2hm²20dam²    = ……………………… ha 

 )ن 3( :مسألة وضعیة )2

  .احسب محیط ھذا الحقل بالمتر .5damوعرضھ  100mحقل على شكل مستطیل طولھ 

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

............................................................................................................................  
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 ( شنقة  16) :عددي الشنطة  األ: أوال

 (ن 8) :إنجاز العمليات (1

564,5 + 5854,3= 6418,8 ; 1249–  874 ,5= 374,5      

86,15 × 6,5= 559,975 ; 382,5 ÷ 15= 25,5 

 (ن 1).  11 – 7 – 2 – 1 :هي 14قواسم العدد جميع  (2

 (ن 2). 72  – 60 – 48  – 36 :هي 53و 33المحصورة بين  12 جميع مضاعفات العدد (3

 (ن 2): (تخصم نصف نقطة عن كل خطأ) تزايدياترتيبا األعداد ب يتتر (4

3,5 < 3,55 < 5,03 < 5,3 < 30,55 < 33,5 

 (ن 1) :باللتر كمية الحليب -أ (3

11 × 21 = 211l 

200 × 7 = 1400l  

      (ن 2) 38000dh  :المبلغ الذي سيحصل عليه - ب

(20 ÷ 5) × 9500 =  38000 

 

 )شنقة  11(: األشنطة  الهندسي : ثاشنيا

 (ن 3) .رسم الشكل المطلوب. AÔBأنشئ زاوية   -أ (1

 (ن 2) .رسم الشكل المطلوب.  AÔBمنصف الزاوية    (d)أنشئ المستقيم -ب

 :رسم الشكل المطلوب واإلجابة عن السؤال (2

 (ن 2) .3cm وشعاعها I مركزها( C) دائرة إنشاء -أ 

 (ن KIJ = 70°  .)2و( C) نقطتين من الدائرة Jو  K : حيث  IJKمثلث   إنشاء -ب 

 (ن 1( .متساوي الساقين: IJKثلث المطبيعة  -ج 

 (ن 1)   IJK :(180 – 70 ) ÷ 2 =  55°و  IKJقياس الزاويتين  -د 

 )شنقة  11(: أشنطة  القياس: ثالثا

 (ن 11) :المطلوبةل إلى الوحدة يحوالت (1

185,5m   =  18550cm 

1,5 km8m   = 1508m 

268,8kg  = 2,688 q 

12,02dag 0,5g  = 120,7g 

5,2hm² 20dam²  =  5,4ha 

 :بالمتر حساب محيط الحقل (2

5dam = 50m ( ن 1 ) 

P = (100m + 50m) × 2 = 150m × 2 = 300m ( ن 2 ) 

 المملك  المغربي 

 وزارة التربي  الوطني  والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاديمي  الجهوي  للتربي  والتكوين

 الحسيم  – تةوان –لجه  طنج  

 وزانالمديري  اإلقليمي  ل

 شوقيأحمد . م. م
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