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 1.  ُمعطى يف الشكل :  35 سم  = AC  ، 65 سم = BD  ، 80 سم = AD  . إحسب طول 
القطعة  BC  ؟

B C DA

 2. يناُم رائد مساءً  الساعة 20 : 21 وينهُض يف الصباح الساعة 10 : 6 . ينام أخوه جميل أقل 
منه بساعة وثُلث . كم ساعة ينام جميل ؟

3. عدد األرقام التي استعملتها سلمى لترقيم القصة التي ألفتها 59 رقماً . كم عدد الصفحات 
التي يف قصة سلمى ؟

َذ عمليات حسابية بشكل صحيح حسب ترتيب  4.  اختار عادل عدداً وسجله بدل ؟ ، ثم نَفَّ
املتوالية . ما هو العدد الذي اختاره عادل يف البداية ؟

+ 12: 3  7
؟40

5. يوجد مع حامت 550 ش ومع سعيد أقل من لؤي ب 90 ش . مع لؤي ُخمس املبلغ الذي مع 
حامت . كم هو املبلغ الذي مع لؤي ؟ 

الصف الثالث
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الصف الرابع

1. رسوم الدخول للمنتزه 80 ش عن كل 7 أشخاص ، ما هو املبلغ الذي تدفعه مجموعة مكونة 
من 42 شخصاً ؟

2. يدرس وائل يف اجلامعة . يوجد يف حسابه مبلغ 3,250 ش . يصرف وائل أسبوعياً 350 ش. 
كم شاقاًل يبقى يف حسابه بعد مرور 8 أسابيع ؟

3. إذا علمت أن العدد *3467 ينقسم على 6 بدون باٍق ، أي من القيم اآلتية مناسبة ل * ؟

د( 6  ج( 4  ب( 2  أ( 0 

4. نصف قطر الدائرة يساوي ُخمس طول املربع . بكم مرة يزيد محيط املربع عن طول قطر 
الدائرة ؟

د( 12 ج( 10  ب( 8  أ( 6 

5. مع خالد 80 ش . مع توفيق أكثر من علي ب 13 ش ، مع علي ُربع املبلغ الذي مع خالد . كم 
هو املبلغ الذي مع توفيق ؟  
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 الصف الخامس

1. يدخل املسافرون إلى طائرة تستوعب 150 مسافراً. يستغرق ملضيفي الطائرة باملعدل مدة 12 
ثانية إلجالس كل مسافر على ُكرسيِّه . كم دقيقة يحتاج املضيفون إلجالس كل املسافرين ؟

2. يقطع الباص مسافة 120 كم خالل ساعة وثُلث . ما هي سرعة الباص ؟

 3. كان مع سالم $14.3 ، مع هيثم $10.5 ومع كامل $11.2 . تصًدق كل واحد منهم ب 4$ . 
كم يصبح معدل املبلغ الذي يتبقى معهم ؟

	 ؟        =×+×+× 3.1185355.5185315.31853 	   4. إحسب                        

 

5. تستهلُك اخلراف 5 حاويات ُحبوب كل 8 ساعات . ما هي تكلفة احُلبوب التي تستهلكها 
اخلراف خالل أسبوعني إذا َعلمَت أن ِسعَر احلاوية الواحدة 100 ش ؟

وأخذ حامت            ، الصندوق  التي يف  الطابات   
3
1 أخذ سعيد   . يوجد طابات  داخل صندوق   .6

 الطابات التي يف  الصندوق . عندما حضر خالد وجد أنه تبقى 21 طابة يف الصندوق. 
5
1

كم طابة كان يف الصندوق يف البداية ؟
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 الصف السادس

1.   أعطت املعلمة مهمة لطالب الصف حل 64 سؤاالً يف الرياضيات . كان سليم يحل 5 أسئلة 
يف الدقيقة ، بعد 4 دقائق انضم إليه صديقه نور الذي يحل 6 أسئلة يف الدقيقة ، بعد أن 

أجنز الصديقان حل كل األسئلة ، كم سؤاالً حل نور ؟ 

 2. كان عدد األشخاص الذين ركبوا العربة الكهربائية التي نقلتهم إلى قمة جبل أوليمبوس يف 
أنطاليا 80 شخصاً ، ومعدل أوزانهم 50 كغم . منهم 25 بالغاً ، 35 ولداً و 20 بنتاً . معدل 

أوزان البالغني 80 كغم ومعدل أوزان األوالد 40 كغم . ما هو معدل أوزان البنات ؟

3.  ِسعُر الدراجة 400 ش . مبناسبة االفتتاح مت تخفيض ِسعرها بنسبة %15 . وبعد شهرين 
تَقرر إجراء تخفيض آخر على ِسعرها بنسبة %20 . كم يصبح ِسعر الدراجة بعد التخفيض 

الثاني ؟

ُر آية رئيسة مجلس الطالب ِخطاباً لتلقيه يف احتفال تخرج الصفوف السادسة يف  ضِّ ُتَ    .4
َمة لالحتفال 10 - 8 دقائق . ُمعدل اإللقاء املثالي  صت لها اللجنة املُنَظِّ مدرستها. َخصَّ
هو 130 كلمة يف الدقيقة . إذا كانت آية تلقي خطابَها يف املُعدل املثالي، أي من أعداِد 
اللجنة  لها  َصته  خصَّ الذي  الزمن  ِضمَن  آية  ِخطاَب  يناسَب  أن  ممكن  اآلتية  الكلمات 

َمة لالحتفال ؟  املُنَظِّ

د( 1,350 ج( 1,320  ب( 1,250  أ( 1,020 

45664567 ؟  5.  ما هو رقم اآلحاد يف العدد       

د( 9  ج( 7  ب( 3  أ( 1 

  


