اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﻟﺠﮭﺔ طﻨﺠﺔ – ﺗﻄﻮان – اﻟﺤﺴﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮزان
م .م .أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ

2019/2018 :

ﻣﺪة اﻹﻧﺠﺎز

 :ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ

اﻻﺳﻢ واﻟﻨﺴﺐ

............................. :

رﻗﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن

.......... :

اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ – اﻷﺳﺪس اﻷول – ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
دورة ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
ﻣﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت

أوﻻ :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺪدﯾﺔ 16) :ﻧﻘﻄﺔ(
 (1ﺿﻊ واﻧﺤﺰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 8) :ن(
86,15 × 6,5

382,5 ÷ 15

564,5 + 5854,3

1249 – 874 ,5

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 (2أوﺟﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮاﺳﻢ اﻟﻌﺪد  1) :14ن(
…………………………………………………………………………………………….

 (3اﻛﺘﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻌﺪد  12اﻟﻤﺤﺼﻮرة ﺑﯿﻦ  35و 2) :75ن(
…………………………………………………………………………………………….

 (4رﺗﺐ اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﺗﺰاﯾﺪﯾﺎ 2) :ن(
5,3

; ; 33, 5

; 3,55

5,03

;

30,55

;

3,5

……………………………………………………………………………………

 (5وﺿﻌﯿﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ 3) :ن(
ﯾﻣﻠك ﻓﻼح  20ﺑﻘرة ،ﺗﻧﺗﺞ ﻛل واﺣدة  10lﻣن اﻟﺣﻠﯾب ﯾوﻣﯾﺎ.

أ -أﺣﺳب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﻛل اﻷﺑﻘﺎر ﺧﻼل أﺳﺑوع واﺣد 1) .ن(
……………………………………………………………………………………
ب -إذا ﺑﺎع اﻟﻔﻼح ﺑﺎع

ﻣن أﺑﻘﺎره ﺑﺛﻣن  9500درھﻣﺎ ﻟﻠﺑﻘرة اﻟواﺣدة ،ﻓﻣﺎ ھو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ؟ ) 2ن(

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ 11) :ﻧﻘﻄﺔ(
 (1أﻧﺸﺊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -زاوﯾﺔ  3) .AÔB = 50°ن(
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ب -اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ) (Dﻣﻧﺻف اﻟزاوﯾﺔ  2) .AÔBن(

 (2أﻧﺸﺊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب وأﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال:

أ -اﻧﺸﺊ داﺋﺮة ) (Cﻣﺮﻛﺰھﺎ  Iوﺷﻌﺎﻋﮭﺎ  2) .3cmن(
ب -أﻧﺷﺊ ﻣﺜﻠﺜﺎ  IJKﺣﯿﺚ K :و Jﻧﻘطﺗﯾن ﻣن اﻟداﺋرة ) (Cو 2) .KIJ = 70°ن(

ج -ﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ  1) .IJKن(
………………………………………………………………………………………

د -اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻗﯾﺎس اﻟزاوﯾﺗﯾن  IKJو  1) .IJKن(
………………………………………………………………………………………

ﺛﺎﻧﯿﺎ :أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﯿﺎس 13) :ﻧﻘﻂ(
 (1ﺣول إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 10) :ن(
= ……………………… cm

185,5m

= ……………………… m

1,5km 8m

= ……………………… q

268,8kg

= ……………………… g

12,02dag 0,5g

= ……………………… ha

5,2hm²20dam²

 (2وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ 3) :ن(
ﺣﻘل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺗطﯾل طوﻟﮫ  100mوﻋرﺿﮫ  .5damاﺣﺳب ﻣﺣﯾط ھذا اﻟﺣﻘل ﺑﺎﻟﻣﺗر.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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المملك المغربي
وزارة التربي الوطني والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمي الجهوي للتربي والتكوين
لجه طنج – تةوان – الحسيم
المديري اإلقليمي لوزان
م .م .أحمد شوقي

االمتحان الموحد المحلي – األسدس األول – ألقسام السن السادس ابتدائي
دورة يناير 2019
مادة الرياضيات (عناصر اإلجاب )

أوال :األشنطة العددي  16( :شنقة )
 )1إنجاز العمليات 8( :ن)
; 564,5 + 5854,3= 6418,8
86,15 × 6,5= 559,975
;

)2
)3
)4
)3

1249– 874 ,5= 374,5
382,5 ÷ 15= 25,5
جميع قواسم العدد  14هي 1( . 11 – 7 – 2 – 1 :ن)
جميع مضاعفات العدد  12المحصورة بين  33و 53هي 2( .36 – 48 – 60 – 72 :ن)
ترتيب األعداد ترتيبا تزايديا (تخصم نصف نقطة عن كل خطأ) 2( :ن)
3,5 < 3,55 < 5,03 < 5,3 < 30,55 < 33,5
أ -كمية الحليب باللتر 1( :ن)
11 × 21 = 211l
200 × 7 = 1400l
ب -المبلغ الذي سيحصل عليه 2( 38000dh :ن)
(20 ÷ 5) × 9500 = 38000

ثاشنيا :األشنطة الهندسي  11) :شنقة (
 )1أ -أنشئ زاوية  .AÔBرسم الشكل المطلوب 3( .ن)
ب -أنشئ المستقيم ) (dمنصف الزاوية  .AÔBرسم الشكل المطلوب 2( .ن)
 )2رسم الشكل المطلوب واإلجابة عن السؤال:
أ -إنشاء دائرة ( )Cمركزها  Iوشعاعها  2( .3cmن)
ب -إنشاء مثلث  IJKحيث K :و Jنقطتين من الدائرة ( )Cو 2) . KIJ = 70°ن)
ج -طبيعة المثلث  :IJKمتساوي الساقين 1) .ن)
د -قياس الزاويتين  IKJو  1( (180 – 70 ) ÷ 2 = 55° :IJKن)
ثالثا :أشنطة القياس 11) :شنقة (
 )1التحويل إلى الوحدة المطلوبة 11( :ن)
= 18550cm
= 1508m
= 2,688 q
= 120,7g
= 5,4ha

185,5m
1,5 km8m
268,8kg
12,02dag 0,5g
5,2hm² 20dam²

 )2حساب محيط الحقل بالمتر:
) 1ن( 5dam = 50m
) 2ن( P = (100m + 50m) × 2 = 150m × 2 = 300m

