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  أهداف اختبار الرياضيات المعد للصف السادس األساسي
  :الطالبة بعد دراسة مبحث الرياضيات للفصل األول أن يكون قادرا على أن/يتوقع من الطالب

 .ناتج جمع عددين صحيحين و تمثيل الناتج على خط األعداديجد   -1
 .يجد ناتج طرح عددين صحيحين وتمثيل الناتج على خط األعداد  -2
 .يحلل العدد المركب إلى عوامله األولية باستخدام طريقة الشجرة والقسمة المتكررة  -3
 .يحول الكسر العادي إلى نسبة مئوية باستخدام طريقة القسمة  -4
 .ف المشترك األصغر لعددين باستخدام طريقة المضاعفاتيجد المضاع  -5
 .يجد القاسم المشترك األكبر لعددين باستخدام طريقة القواسم  -6
 .يكتب كسرا مكافئا  -7
 . يستخدم أولويات العمليات في حساب جملة حسابية  -8
 .يجد الجذر التكعيبي لعدد صحيح  -9

 .يجد محيط مستطيل - 10
 .يجد الجذر التربيعي لعدد - 11
 .مربع علم طول ضلعهيجد محيط  - 12
 .يجد ناتج جمع األعداد الكسرية - 13
 .يمثل البيانات التكرارية باستخدام الخطوط أو األعمدة - 14
 .يمثل الكسور هندسيا - 15
 .يجد ناتج جمع كسرين - 16
 .يجد ناتج طرح عددين ويتحقق من صحة الحل - 17
.يجد خارج قسمة عدد على عدد مكون من منزلة واحدة، ويتحقق من صحة الحل -18
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  مكان العمل  اسم المحكم  الرقم
  جامعة مؤتة  راجي الصرايرة. د  1
  جامعة مؤتة  النجار نبيل. د  2
  جامعة مؤتة  حسين العشيبات. د  3
  جامعة الطفيلة التقنية  محمد القضاة. د  4
  جامعة الطفيلة التقنية  زهير الطوالبة. د  5
  معة الطفيلة التقنيةجا  تيسير القيسي. د  6
  جامعة الطفيلة التقنية  جهاد الترك. د  7
  جامعة الطفيلة التقنية  اآلنسة رشا بني عطا  8
  تربية لواء المزار الجنوبي  السيد يحيى الطراونة  9
  تربية لواء المزار الجنوبي  السيد صبر الطراونة  10
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ولىلصورة األبا لالختبار الصورة األولية
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  .الطالبة/عزیزي الطالب 
  .علمًا بان اإلجابة على الورقة نفسھا، أرجو اإلجابة علیھا ،بعد قراءه األسئلة اآلتیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =5+   4جد ناتج    )  1س 

.................................................................................................................................  
  =  5  –  3  جد ناتج )  2س 

.................................................................................................................................  
  .مستخدما طریقة الشجرة إلى عواملھ األولیة)  45(حلل العدد ) 3س 

.................................................................................................................................  
  .عن طریق القسمة الطویلة إلى نسبة مئویة)   1(   حول الكسر  ) 4س

                           4  
............................................................................................................................. ....

  باستخدام طریقة المضاعفات ) 8، 4(  المضاعف المشترك األصغر للعددین جد) 5س 
.................................................................................................................................  

  ة القواسمباستخدام طریق )24،  12(جد القاسم المشترك األكبر للعددین ) 6س
.................................................................................................................................  

  مستخدما الضرب )    4( اكتب كسرًا مكافئًا للكسر ) 7س
                                       8  

....................................................................................................................................  
  ) 5+4(× 3یلي  جد ناتج ما) 8س

.................................................................................................................................  
  جد  قیمة ) 9س 

3 
     64  

...............................................................................................................  
  .جد محیطھ، سم  3وعرضھ  سم 5مستطیل طولھ )  10س

.................................................................................................................................  
  64جد قیمة       )  11س

.................................................................................................................................  
  4    5  .ى كسر فعليحول العدد الكسري اآلتي إل) 12س
                                                          8  

................................................................................................................................  
  .یلي جد ناتج  ما) 13س
2     3       +1     2  =  
3                6   

......................................................................................................................................................................  
باستخدام مثل ھذه البیانات  ،في مدینھ الكرك خالل أربعة أشھر تمثل البیانات اآلتیة مبیعات السیارات)  14س 

  ؟الخطوط
یارات عدد الس  الشھر

  المباعة
  20  شباط
  35  آذار

  40  نیسان
  15  أیار
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....................................................................................................................................  
  ل شھر أیار مثل ھذه البیانات باألعمدة؟لدیك البیانات اآلتیة والتي تمثل نوع الكتب المباعة في مكتبة خال)    15س 

 الكتبعدد   نوع الكتاب
  المباعة

  50  علمیة
  35  أدبیة

  20  قصص
  40  دینیة

.................................................................................................................................  
  ھندسیًا    3  مثل الكسر      ) 16س

                      4  
.................................................................................................................................  

  .بعد توحید المقامات مستخدما المضاعف المشترك األصغر؟یلي  جد ناتج ما) 17س
  
1       +3  =  
3          4  

...............................................................................................................  
  .1000یلي ثم تحقق  من الناتج باستخدام التدویر ألقرب  جد ناتج  ما)   18س 

  
       54326        

-   32102  
...................................................................................................  

  .باستخدام التدویر یلي  ثم تحقق من الحل جد ناتج ما) 19س  
  

       324    3         
  
  

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

  :جد ناتج الجمع ذھنیا كما في المثال اآلتي) 20س
18  +13 ) =18  +3+ (10  =21  +10  =31  
  

  =  15+  19ما ناتج جمع ما یلي ذھنیا  
....................................................................................................................................  

انتھت األسئلة   
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  لصورة الثانيةبا لالختبار يةالصورة األول
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  .ةالطالب/عزیزي الطالب 
جابة علمًا بان اإل، أرجو اإلجابة علیھا والتقیید التام  بالطریقة المطلوبة إزاء كل سؤال ،بعد قراءه األسئلة اآلتیة

  .فسھاعلى الورقة ن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على خط األعداد) 5+   4(جد ناتج    )  1س 
.................................................................................................................................  

  .على خط األعداد)  5  –  3(جد ناتج )  2س 
.................................................................................................................................  

  إلى عواملھ األولیة مستخدمًا طریقة القسمة المتكررة)  45(حلل العدد ) 3س 
.................................................................................................................................  

  .         100الضرب وجعل المقام ة مئویة عن طریق إلى نسب(     )   حول الكسر )  4س
                        

............................................................................................................................. ....
  .التحلیل إلى العواملطریقة  باستخدام ) 8، 4(المضاعف المشترك األصغر للعددین  جد) 5س 

.................................................................................................................................  
  .لتحلیل إلى العواملباستخدام  طریقة ) 24، 12(جد القاسم المشترك األكبر للعددین  ) 6س

....................................................................................................................................  
  مستخدمًا القسمة  (          )اكتب كسرًا مكافئًا للكسر ) 7س

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

  توزیع الضرب على الجمعمعتمدًا على  ) 5+4(× 3یلي جد ناتج ما ) 8س
....................................................................................................................................  

جد   قیمة  ) 9س 
3

  بالتحلیل إلى العوامل األولیة       64       
............................................................................................................... 

  )).العرض+ الطول (× 2= المحیط (جد محیطھ مستخدما سم  3ضھ وعر سم 5مستطیل طولھ )  10س
....................................................................................................................................  

  .بالتحلیل إلى العوامل األولیة     64جد  قیمة      )  11س
....................................................................................................................................  

   .8+   8+   8+   8+  5.: حول العدد الكسري اآلتي إلى كسر فعلي) 12س
                                                          8     8    8     8      8  

.................................................................................................................................  
  .یلي من خالل تحویل العدد الكسري الى كسر  مع إجراء ما یلزم  جد ناتج ما) 13س

         3         +     2   =  
                 

...............................................................................................................  
مثل ھذه البیانات باستخدام ، أشھر  أربعةتمثل  البیانات اآلتیة مبیعات السیارات في مدینھ الكرك خالل ) 14س 

  باألعمدة؟
  رات المباعةعدد السیا  الشھر
  20  شباط
  35  آذار

  40  نیسان
  15  أیار

ـ
1  

4  

4  

8  
ـــ

1  

6  
ـــ

2  

3  
ـــ
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....................................................................................................................................  
أیار مثل ھذه البیانات بالصور علما  لدیك البیانات اآلتیة والتي تمثل نوع الكتب المباعة في مكتبة خالل شھر) 15س

  كتب؟ 5بأن كل مربع              یمثل 
 الكتبعدد   نوع الكتاب

  المباعة
  50  علمیة
  35  أدبیة

  20  قصص
  40  دینیة
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  .على خط األعداد    3 مثل الكسر        ) 16س
                               4  

                          
  

...............................................................................................................................  
  .یلي بعد توحید المقامات جد ناتج ما) 17س

  
1       +3  =  
3         4  

...............................................................................................................  
  ).المطروح= المطروح منھ +الناتج (یلي ثم تحقق من الناتج  باستخدام القاعدة   جد ناتج  ما)   18س 

  
       54326        

-   32102  
                 

...................................................................................................  
  )الباقي+المقسوم علیھ ×الناتج = المقسوم (یلي  ثم تحقق من الحل باستخدام القاعدة جد ناتج ما) 19س  

  
  

       324    3             
....................................................................................................................................  

  =    13+  18:   جد ناتج الجمع ذھنیا كما في المثال اآلتي) 20س
    

                                                           +2     -2     =20    +11 =31  
                                                                                                                                                        

  : ما ناتج جمع ما یلي ذھنیا
19  +15  =  

  
 

....................................................................................................................................  
األسئلةانتھت 
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 األولى الصورةبلالختبار الصورة النهائية 
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  .الطالبة/عزیزي الطالب 
  .علمًا بان اإلجابة على الورقة نفسھا، أرجو اإلجابة علیھا ،بعد قراءه األسئلة اآلتیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =5+   4جد ناتج    )  1س 

.................................................................................................................................  
  =  5  –  3  جد ناتج   )2س 

.................................................................................................................................  
  .األولیةعواملھ  إلى)  45(حلل العدد ) 3س 

  
  

.................................................................................................................................  
  .إلى نسبة مئویة)   1(   حول الكسر  ) 4س

                         4  
  
  

..................................................................................................................... ............
  ) 8، 4(  المضاعف المشترك األصغر للعددین جد) 5س 

  
  

.................................................................................................................................  
  )24،  12(جد القاسم المشترك األكبر للعددین ) 6س
  

.................................................................................................................................  
  )    4( اكتب كسرًا مكافئًا للكسر ) 7س

                                       8  
  ) 5+4(× 3یلي  جد ناتج ما) 8س
  

.................................................................................................................................  
 جد  قیمة ) 9س 

3 
     64  

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

  .جد محیطھ، سم  3وعرضھ  سم 5مستطیل طولھ )  10س
.................................................................................................................................  

  81جد قیمة       )  11س
.................................................................................................................................  

  .جد محیطھ ،سم 5مربع طول ضلعھ ) 12س
       

.................................................................................................................................  
  .یلي جد ناتج  ما) 13س
2     3       +1     2  =  
3                6   
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...............................................................................................................  
  مثل ھذه البیانات بیانیا؟ ،في مدینھ الكرك خالل أربعة أشھر تمثل البیانات اآلتیة مبیعات السیارات)  14س 

عدد السیارات   الشھر
  المباعة

  20  شباط
  35  آذار

  40  نیسان
  15  أیار

  ھندسیًا    3مثل الكسر        )    15س 
                          4  

  
  

...............................................................................................................................  
  .یلي  جد ناتج ما) 16س

  
1       +3  =  
3          4  

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

  یلي ثم تحقق  من الحل جد ناتج  ما)   17س 
  
       54326        

-   32102  
         

...................................................................................................  
  .یلي  ثم تحقق من الحل جد ناتج ما) 18س  

  
  

       324    3             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

....................................................................................................................................  
  انتھت األسئلة    
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  )و(الملحق 

  لصورة الثانيةلالختبار باالصورة النهائية 
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  .ةالطالب/عزیزي الطالب 
ابة جعلمًا بان اإل، علیھا والتقیید التام  بالطریقة المطلوبة إزاء كل سؤال اإلجابةأرجو  ،اآلتیة األسئلةبعد قراءه 

  .على الورقة نفسھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .األعدادعلى خط ) 5+   4(جد ناتج    )  1س 
.................................................................................................................................  

  .األعدادعلى خط )  5  –  3(جد ناتج )  2س 
.................................................................................................................................  

  مستخدمًا طریقة القسمة المتكررة األولیةعواملھ  إلى)  45(حلل العدد ) 3س 
  

.................................................................................................................................  
  .        إلى نسبة مئویة عن طریق القسمة (         )   حول الكسر )  4س

                            
  

............................................................................................................................. ....
  .باستخدام  طریقة المضاعفات) 8، 4(للعددین  األصغرالمضاعف المشترك  جد) 5س 

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

  .باستخدام  طریقة القواسم) 24، 12(للعددین   األكبرجد القاسم المشترك ) 6س
  

.................................................................................................................................  
  مستخدمًا القسمة (          )اكتب كسرًا مكافئًا للكسر ) 7س

                                       
         

  .................................................................................................................................                      
  معتمدًا على  أولویات العملیات) 5+4(× 3یلي جد ناتج ما ) 8س

جد   قیمة  ) 9س 
3

  األولیةالعوامل  إلىبالتحلیل        64       
  

............................................................................................................... 
  )).العرض+ الطول (× 2= المحیط (جد محیطھ مستخدما سم  3وعرضھ  سم 5مستطیل طولھ )  10س
  

.................................................................................................................................  
  .العوامل األولیة إلىبالتحلیل      81جد  قیمة      )  11س
  

.................................................................................................................................  
  ).طول الضلع × 4=المحیط (جد محیطھ مستخدما ،م س 5مربع طول ضلعھ ) 12س
  
  

.................................................................................................................................  
  .ما یلزم  إجراءیلي من خالل تحویل العدد الكسري الى كسر  مع  جد ناتج ما) 13س
         3         +     2   =  

                 

  ـ1ــ

4  

4  

8  
ـــ

1  

6  
ـــ

2  

3  
ـــ
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...............................................................................................................  
دام مثل ھذه البیانات باستخ، مبیعات السیارات في مدینھ الكرك خالل اربعة أشھر  اآلتیةتمثل  البیانات ) 14س 

  باألعمدة؟
عدد السیارات   الشھر

  المباعة
  20  شباط
  35  آذار

  40  نیسان
  15  أیار

  .األعدادعلى خط     3 مثل الكسر       )  15س
                              4  

                          
  

...............................................................................................................................  
  .األصغریلي بعد توحید المقامات  مستخدما المضاعف المشترك  جد ناتج ما) 16س

  
1       +3  =  
3         4  
  
  

...............................................................................................................  
  ).المطروح= المطروح منھ +الناتج (یلي ثم تحقق من الناتج  باستخدام القاعدة   جد ناتج  ما)   17س 

  
       54326        

-   32102  
                 

...................................................................................................  
  )الباقي+المقسوم علیھ ×الناتج = المقسوم (یلي  ثم تحقق من الحل باستخدام القاعدة جد ناتج ما) 18س  

  
  

       324    3             
  
  
  

  
  

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

انتھت األسئلة                                                              
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  )ز(الملحق 

  جامعة مؤتة مهمةتسهيل كتب 
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  )ح(الملحق 

  تربية المزار الجنوبي/ كتاب تسهيل مهمة 
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  المعلومات الشخصية
  وفاء محمد سالم الصرايرة:االسم

  القياس والتقويم :التخصص

  العلوم التربوية :الكلية

  2016:سنة التخرج

  
حاصلة على بكالوريوس الرياضيات من . 19/9/1979المولودة في سول في  

تعمل في وزارة التربية والتعليم معلمة لمادة الرياضيات . 2002عام ال في جامعة مؤتة
  .ولغاية تاريخه 25/8/2002منذ 
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