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 النيابة اإلقليمية للعيون

 اإلمتحان اإلقليمي
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 الرياضيات: المادة
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 ساعة ونصف: اإلنجاز مدة
              (1h 30 min ) 5 

 .ال يسمح باستعمال اآللة الحاسبة: ملحوظة

I  (ن 61) :ـ أنشطة عددية 

  (نقط 70)  :ضع وأنجز ــ 6

            )2339934 + 86, (  -   259,8        ــ                      

  x 37615 04,                    ــ

  181         25 ÷ 75,ــ                                          

 (نقط 73) :رتب األعداد التالية ترتيبا تزايديا باستعمال الرمز المناسب ــ  2

3,003  *    30,03   *   
 

  
    *   

  

 
     *  33                                

 (نقط 73) :يلي ماأحسب  ــ 3

  =                       ــ
 

 
    +

 

 
       

   ÷    ( 5, =                     ــ
 

 
7  –   

  

  
 (  

 (نقط 73) :مسألة ــ  4

شهرا حصل على  11في بنك، وبعد مضي  Dh177777   وظف تاجر مبلغا من المال قدره     

  . Dh117777 مبلغ إجمالي قدره  

 .السنويةأ ـ أحسب الفائدة 

 .ب ــ أحسب السعر الذي وظف به هذا المبلغ

 

II (ن 66) :ــ أنشطة هندسية 

 
 .117  قياسها   B)  Ô(Aأنشئ باستعمال األدوات الهندسية زاوية ( ــ أ 6

 ما طبيعتها؟( ب    

 (نقط 73)                                                                        .أرسم منصفها( ج    

 

 AD = 2cmو   AB = 3cm: بحيث Aقائم الزاوية في  ABCDــ أنشئ شبه منحرف  2

 (نقطتان)                                                                               .CD=5cmو  
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األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة العيون 
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لنيل  الموحد
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 يةاإلبتدائ

 
 5102يونيو : الدورة

 السادس ابتدائي: المستوى
 15: المعامل

 
 

 الرياضيات: المادة
 

 
5  

 
 

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز
              (1h 30 min ) 5 

 

 

    EF= EG = GF = 4cm: بحيث  EFGأنشئ مثلثا ( أ ــ  3

 ما طبيعة هذا المثلث؟( ب      

 (نقط 73)                                                              .أرسم محاور تماثله( ج     

 

 (نقط 73) :مسألةــ  4

 

 ( π 3,14 =)              الحظ الشكل التالي ثم أحسب مساحة الجزء الملون باألسود ب  

m                                      8 

 6m 

  

III  (ن 63) :ــ أنشطة القياس 

 (نقط 17)  :حول إلى الوحدة المطلوبةــ  6

                 0,7hm5m = …………..dam 

                    3t + 5,3q = ……………kg 

                   3,12ha  x  5 = …………    

                    0,05     40     = ………….    

                    1,5hl 4    = ………………….l 

 (نقط 73) :مسألةــ  2

وعرضها يساوي نصف   8mحوض مائي على شكل متوازي المستطيالت؛ قياس طول قاعدته 

 .طولها

 .ثم باللتر    أمتار، أحسب حجم الحوض ب  3إذا علمت أن عمق الحوض المائي هو 
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