
 األسئلة السترشادٌة لمقرر الفصل الدراسً الثانً 

 م    9191/  9109المادة : الرٌاضٌات               الصؾ : السادس        العام الدراسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / أكمل : ـ  0س

 × ...................... πمحٌط الدائرة =  (0

 مساحة الدائرة = ............................... (9

3)      =π 

 القطران المتعامدان فً الدائرة ٌقسمان الدائرة إلى ................أرباع . (4

 ..............فً الطول أقطار الدائرة الواحدة تكون .. (5

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .   πط العجلة بداللة  ٌسم ــ احسب مح55/ طول قطر عجلة دراجة  9س

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (    =  πسم )   98/ أوجد مساحة الدائرة التً طول نصؾ قطرها  3س 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

                   / أ ـ  من الشكل المقابل :  ـ                     4س

 ( ــ أوجد محٌط الشكل .    =  πمعتبًرا  )  

 

 

 ب ـ من الشكل المقابل إذا كانت ) و ( مركز الدائرة فإن 

 أ ب ٌسمى ....................... (0

 جـ و ٌسمى ........................     (9

 

  

 

 

 

 أ 

 

 ب
 و

ج

 ـ



 / أ ــ أوجد مساحة الشكل المقابل  5س

 

 

 ــ فً الشكل المقابل ) م ( مركز الدائرة الكبرب       

 ؟ للظم أ ( قطر الدائرة األصؽر أوجد مساحة الجزء الم         

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سم   91دان فً الدائرة ) م ( ، أ ب = / فً الشكل المقابل أ م ب ، م جـ د قطران متعام 6س

 ( π  =3104أوجد مساحة الجزء المظلل .) اعتبر         

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 / من الشكل المقابل و الذي ٌبٌن عدد الحاضرٌن  7س

 المدرسٌة ـــ أوجد : ــ      ألحد المعارض 

 النسبة المئوٌة للرجال الحاضرٌن .(0

 مجموع عدد الممثلٌن بالشكل (9

 عدد األطفال الحاضرٌن (3

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 / فً الشكل المقابل : ــ 8

  مثل الجزء المظلل من الشكل .ما الكسر الذي ٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 رجل 038

 ل%أطفا47
 %نساء31



 

                 

        

                   

 

 . فً الشكل األتً مجموعه من الطٌور موزعه  كما فً الشكل/  9س
  -: اوجــد   

 ( دجاجة011) دجاج     عدد الطٌور اإلجمالً -0
                   %11وز إ        .  للبطالنسبة المئوٌة  -9
    . الكسر الذي ٌمثل الحمام -3
                                                                                                 الحمامعدد   -4

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            / القطاعات الدائرٌة تمثل استطالع رأي                01س

 لمجموعة من التالمٌذ عن ألعابهم المفضلة . 

 

 أ ( ما اللعبة األكثر تفضٌاًل ؟

 ب ( ما النسبة المئوٌة للتالمٌذ الذٌن ٌفضلون كرة السلة ؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 و مساحة الشكل المقابل : ـ  / أوجد محٌط 00س

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  / أوجد مساحة الشكل المقابل . 09س

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(                             π  =3104/ أوجد مساحة هذا الشكل .)  03س
 سم 04

 

 حمام

 
 بط

 



 

 

 

 / الشكل المقابل نصؾ دائرة و مثلث متساوي الساقٌن  04س

 سم ، و ارتفاع المثلث ضعؾ 5نصؾ قطر الدائرة =  فإذا كان

 طول قاعدته ــ أو جد مساحة هذا الشكل . 

              

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 / أوجد محٌط و مساحة الشكل المقابل . 05س 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

/ مضمار مكون من نصفً دائرتٌن و ضلعً  06س

 مستطٌل

 كما موضح بالشكل ـ أ،جد : ـ  

 مساحة المضمار 9ـ محٌط المضمار               0   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  سم ، أوجد حجمه 9سم ،  8سم ، 09مستطٌالت أبعاده  متوازي/  07س
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سم أوجد حجمه 8ب طول حرفه / خزان مٌاه علً شكل مكع 08س 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سم  . 06سم ،  91سم ،  95/ خزان على شكل متوازي مستطٌالت أبعاده  09س

 .  اوجد سعته باللترات
-------------------------------------------------------------------------------------------------------= 

 سم مملوء  حتى ربعه بالماء . 31خزان على شكل مكعب  طول حرفه /  91س

   -أوجد :    
                          حجم الماء بالسنتمترات .أ (     

 سم31                                                                       ارتفاع الماء بالخزان .ب (   

 

 سم  5

 م  09

 م  09

 سم  5



 

 

  -سم  4عدته على شكل مربع طول ضلعه فإذا كانت قا 3سم81حجم متوازي مستطٌالت / 90س

 اوجد ارتفاعه
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سم مملوء تماًما بالماء ٌتسرب  91سم ،  41سم ،  51/ خزان على شكل متوازي مستطٌالت أبعاده 99س

 ل / دقٌقة ـ ما الزمن المستؽرق إلفراغ الخزان من الماء بالكامل ؟ 9معدل الماء منه من صنبور ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فً خزان أخر  الخزان بالماء ثم صب هذا الماء  سم ملًء  06سم ،  01سم ، 9/ خزان أبعاده  93س

 سم ـ ما ارتفاع الماء فً الخزان األخر ؟ 91قاعدته مربع طول ضلعه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ٌن عدد البنٌن والفرق ب فإذا كان 4:  7النسبة بٌن عدد البنٌن و البنات فً الصؾ السادس كنسبه  / 94س

 ـ ما عدد البنٌن ؟ 94= عدد البنات 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 من  فإذا نفق  3:  0فً حدٌقة الحٌوان  النسبة بٌن حٌوانً الزرافة و الؽزال  كنسبة  /  95س

 ؟ كم كان عدد حٌوانات الزرافات فً الحدٌقةـ ؼزاله  35الؽزال وبقى             
 % على ثمن الشراء وباع الثانٌة  31باع خلٌل ثالجتٌن من نفس النوع باع األولى بمبلػ ٌزٌد /  62س 

 دٌنار .  9911ثمن الشراء فكان ثمن بٌع الثالجتٌن  ن% ع01بمبلػ ٌقل         

 راء الثالجتٌن ؟أوجد ثمن شـ         
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ مع خالد ضعؾ ما مع علً من نقود ، و مع احمد نصؾ ما مع علً فإذا كان مجموع ما معهم  97س

 دٌناًرا ــ ما مقدار المبلػ الذي مع خالد ؟  981

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ثوانً 8 خاللمتراً  49 / أطلقت فرٌدة فجأة البالون الذي كانت تمسك به فارتفع البالون 98س

 ؟ بها البالون رتفعاما  السرعة التً           
 

 

بسرعة  17:31صبراتة قاصًدا مدٌنة الخمس على تمام الساعة / قاد احمد سٌارته من مدٌنة  99س

كم ــ احسب موعد وصول احمد لمدٌنة  971كم / ساعة ، فإذا كانت المسافة لٌن المدٌنتٌن  91متوسطة 

 الخمس 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كجم من القمح ، اخرج زكاته و التً تساوي 9111فً موسم الحصاد تحصل فالح على  / 31س

 كًٌسا ــ ما الكسر الذي ٌمثل ما تبقى معه من قمح ؟ 91كًٌسا ، ثم باع منها  36الكمٌة ، و وضع الباقً فً

 
 ***** انتهت األسئلة *****

 

 



 


