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 مهمة مالحظات

 عليكم السالم

 
 ة\ املحترم الرياضيات ة\ مركز لحضرة

 

 املحترمين األمور  أولياء لحضرات

 

 األعزاء الطالب

 

 طيبة تحية

 .إليها سيتقدم التي املسابقة مبنى على الطالب يتعرف أن الهدف

 

 :ليةالتا باألمور  االهتمام نرجو

 .املثال أسئلة عن تماًما تختلف املسابقة أسئلة بعض لكن ،املسابقة أسئلة تشبه املثال في التي األسئلة بعض. 1 

 .املثال في التي املوادّ  على فقط وليس للمسابقة املطلوبة املوادّ  جميع على جيًدا الطالب يتدرب أن نرجو. 2

 واملسائل التمارين وبالذات الكتاب في التي والتمارين املسائل يحل وأن املواد ىعل مّرة من أكثر الطالب يتدرب أن املفضل من. 3

 .ومساعدة دعم على فيها حصل التي

 . ممنوع املسابقة وقت في الحاسبة استعمال ألن ،الحاسبة استعمال عدم ينبغي واملدرسة البيت في التدّرب أثناء. 4

 .هللا بإذن وسالم بخير الصحية األوضاع وهذه املرحلة هذه جميًعا نمر وأن والعافية، الجيدة الصحة لكم نرجو

 

ّوالتوفيق بالنجاح

 

 الرياضيات في األعالي مشروع وأسرة عثمان علي. د باحترام
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ّ
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 مسابقةّالصفّالسادسّ)مثالّللتدريب(

 ........  , ........  ,........  , 24 , 23 , 20 , 19 , 16 , 15 , 12اكتشف قانون املتوالية وأضف ثالثة حدود: . أ .1

 _______________________________________________________________________________________________ القانون بالكلمات:

 ...........,    ......... ,     ......... , 35 , 2, 31 , 5 , 27 , 1 , 23 , 8, 19, 4, 𝟏𝟓اكتشف قانون املتوالية وأضف ثالثة حدود:  ب.

 _______________________________________________________________________________________________ القانون بالكلمات:

؟  اشرح     12ج. هل يوجد عدد أولي بحيث أّن مجموع أرقامه 

 شرح___________________________________________________________________________________________________________ لا

احسبّبطريقةّسهلة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ.  .2
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.........
208
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= 

 __________________________________________________________________________________________________ الشرح:_     

:    املستطيلجد العدد الذي يجب وضعه بدل ب.       
2507       507

507
254

− 
 . اشرح.   =

 ___________________________________________________________ ____________________________________________الشرح:

 ؟  اشرح عرضهيساوي وكم   ، فكم يساوي طول املستطيل2سم23سم ومساحته تساوي   84 إذا كان محيط مستطيلّ.ج

______________________________________________________________________________________________________ّ_________ّ

. 23،  نحصل على 2، ثّم نقسم على 6، ثّم نطرح 4، ثّم نضرب في 2، ثّم نجمع 5، ثّم نقسم على 7، ثّم نجمع 3جد العدد الذي عندما نضربه في  .د

 . اشرح

 ____________________________________________________________________________________________________________________

________ ____________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ______ __________________________________________________________________________________ _________________________ 
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 10ويقسم على   ،3والباقي  7، ويقسم على 3والباقي  6: يقسم على اآلتية مًعا  يحقق الشروط ،  3، أكبر من جد أصغر عدد طبيعيأ.  .3

 .3والباقي

_______________________________________________________________________________ _____ ________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ ____

_____________________________________________________ _______________________________________________________________ 

والباقي   10ويقسم على  ،5والباقي   7، ويقسم على 4والباقي  6يحقق الشروط اآلتية مًعا: يقسم على  700من   أصغرعدد طبيعي  أكبر جد . ب

10 .

____________________________________________________________________________________________________________ _الحل: 

 __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ __________ ______________________________________________________________________

 _______________ 

 )اكتب األعداد املناسبة فوق النقاط(:  أ. اكتشف قانون املتوالية واكتبه بالكلمات، ثّم أِضف الحدود الثالثة القادمة .4

                                        
1 2 4 8 16

 ,  ,  ,  ,  , ......  ,  .....  ,   .....
2 5 8 11 14

 

 بالكلمات:___________________________________________________________________________________  قانون املتوالية

ّ الدعدددددددددان؟  . مدددددددا هدمدددددددا286. عدنددددددددمدددددددا ندجدمدع ضددددددددددددددعدفد  أحددددددددهدمدددددددا مدع أر دعدددددددة أضددددددددددددددعددددددداف الدعددددددددد اآل در ندحصدددددددددددددددددددل عدلدى 100عدددددددددان مدجدمدوعدهدمدددددددا ّب.

_________________________________________________________________________________________________________________ّ_اشددددددددرح

_______________________________________________________________________________________________________________________

_ّ______________________________________________________________________________________________________________________ّ

ّ

 ؟ اشرح  121ج. ما هو العدد الذي ُرُ ُعه زائد ُسُبُعُه يساوي 
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 ___________________________________________________ ______الحل:______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ _________________ 

 يوًما، فماذا يكون اسم يوم رأس السنة التي تليها؟  29، وإذا كان عدد أيام شهر شباط في تلك السنة الخميسيوم  أ. إذا كان رأس السنة هو  .5

 )هل هو يوم أر عاء أم  ميس أم جمعة أم ..............(. اشرح طريقة الحل. 

 _____________________________ الحل:_____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 ، فكم يساوي محيط املر ع الكبير؟  2سم 3400ومجموع مساحتي املر عين تساوي   9:25إذا كانت النسبة بين مساحتي مر عين هي ب. 

 ________________________________________________________________________________________________________ الحل:_

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________ _____________________________________________________________________ 

 واكتب األعداد املناسبة في األماكن الفارغة: التي في األعمدة الثالثةبين األعداد   اكتشف العالقة .6

 )في كل سطر الحظ العالقة بين "الفرق بين العددين األيمن واألوسط" مع العدد األيسر. 

 العالقة:

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ّق  ّبالنجاحّوالتفو 

11 7 12 

15 10 15 

19 12 21 

23 13 30 

27 9 54 

31 15  

35 11  

39  51 

43  75 


