
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )األسدس األول(  مراقبة المستمرة من ال  مرحلة األولىض الفر

 ( 2)نموذج         مادة الرياضيات   

 السادس ابتدائي  المستوى

 

 الدروس المستهدفة : 

 الماليين والماليير  ( 1

 التوازي والتعامد( 2

 التخزين الرقمي واألطوال والكتل والمساحة قياس سعة ( 3

 األعداد العشرية : الجمع والطرح والضرب( 4     

 

 

 اعداد األستاذ: سعيد المـيـس   

 

 

 

 

 

 

Page facebook « Mes fiches »       

 



 

 

 ن( 1.5)    ضع وأنجز العمليات :  (1

 

 

 

  

  

 ن( 1.5)   : اشترى عادل بعض الكتب التي تنقصه لدى صاحب المكتبة كما هو مبين في الجدول مسألة : ( 2

 .... ......................................................................................  كتاب األكثر ثمنا من بين الكتب :أ( ما ال

 .. ....................................................................................كتاب األقل ثمنا من بين الكتب : ب( ما ال

 أحسب الثمن اإلجمالي للكتب الثالثة :  ج(
 ...................................................................................... ..................... ..... ............................. .................. 

 

 ن( 1.5)األعداد التالية:   رقامباأل أكتب (  3

 ............... .................................................... ..................... ......................................................................................   خمس ماليين وثالث مئة ألف : -

 ........... ............................. ..... ........................................................................................................... :  سبعة وثالثون مليونا وأربع مئة وخمسين ألفا  -
 

4) utilise le tableau suivant et convertis chaque unité de mesure :     (1p) 

  

    16 Go = …………………. To 

               728 Ko = ………………… o (octet) 

 

   ن( 1حول للوحدة المطلوبة مستعمال جدول التحويالت :  ) ( 5

55 dm2  = …..… mm2   ;   70,3 cm  = ………… m   ;  29 Kg = ………. dag    ; 8,2 hg = ………. g 
 
 

 طنا.  30، وقد أنتجت في الهكتار الواحد 10ha 5000caعادل بغرس البطيخ األصفر في أرض صالحة للزراعة مساحتها قام ( 6

 ن( 1)أ( أحسب كمية اإلنتاج اإلجمالية بهذه األرض.     

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

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

 . (D)والعمودي على المستقيم   (M)المار من النقطة    (A)أنشئ المستقيم  ( 7

 . (C)والعمودي على المستقيم  (N)المار من النقطة  (B)أنشئ المستقيم  -

 ن(  2.5)؟    (B)و    (A)أ( ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين  

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

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

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

 

 

 اسم المتعلم)ة(  اسم المؤسسة 

  

2,3   × 726,8 8 277,88 – 1 982,42 72 719,92 + 29 272,27 

 

 

 

 الثمن بالدرهم اسم الكتاب 

 25,70 الرياضيات 

 30,20 الفرنسية

 17,10 النشاط العلمي 

To Go Mo Ko O 

               

               

األول( )األسدسمستمرة الفرض األول للمراقبة ال  المستوى  مادة الرياضيات  
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