
 

 

 الفصل الدراسي األول                                   مناذج امتحان جممع ) متعدد التخصصات للصف      بية والتعليم                 وزارة الرت

 الزمن ساعتان                                                       السادس االبتدائي قطاع التعليم العام                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغة عربية 

 ) من موضوع زيارة ومفاجأة (   -القراءة متعددة الموضوعات والقصة  : 

ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى الذى وجدته غاية في الجمال ‘ ) في صباح يوم الخميس توجهت مريم في صحبة والد يها  

 والنظام .( .

 مقاصد (   -مقصد  –هدف  –ما مرادف ) غاية (  ..........                         ) منتهى  –أ   

 الطرائق ( -الطارق  –الطرقة  –مفــــرد  الطرقات ...........                         ) الطريق  –ب 

 الهدوء  ( -الفوضى  –القبح  –مضاد كلمة النظام ..........                           )  النظافة  –جـ

جار و مجرور  (                                         –خبر  –فاعل  –اعرب كلمة الخميس ............                     ) مضاف إليه  -د  

 (  فعل -مبتدأ    –خبر   -تعرب ...............                          ) فاعل     مريمكلمة  -هـ 

 عائلة سعيد(   –عائلة المصابيح  –عائلة المتولي  –عرفت عائلة علي مبارك ..بــــ......   ) عائلة المشايخ  –و 

 من نص  ) نصائح أب ( .    المحفوظات : 

وهى تجرى بهم  في موج كالجبال ونادى  @) وقال اركبوا فيها بسم الله مجرىهاومرسهآ إن الله لغفور رحيم   -قال تعالى :

        نوح ابنه .......(              

  : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين-   

 غرقها فى الماء( –وقوفها على الشط  –المراد ب ) مرساها( ........              )  سيرها فى الماء  –أ 

 الجيل ( -الجبيل  –مفرد )الجبال( .............                                   )  الجبل  –ب 

 غاضب   (  –قاس  –مضاد ) رحيم (.................                             )   عاص  –ج 

 العوينات (  –الطور -رست سفينة نوح  فوق جبل  ................                ) الجودى  -د 

 مبتدأ ( .   -خبر إن   –اعرب لفظ الجاللة الله ......................                )  اسم إن  –هــ 
 دراسات اجتماعية ال

 -اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :

 ................اإلفراط وسوء استخدام الموارد الطبيعية بشكل يؤدى الى نفادها يقصد به  -1      

 اإلنتاج النظيف [ –انخفاض الجودة  –االستنزاف  –] التلوث                                                               

 المقصود بالقناة المائية التي يتم حفرها لتوصيل المياه من نهر النيل لري االراضى الزراعية .............. -2     

 الترع [ –المصارف  –السدود  –] القناطر                                                                                    

 أحد األسباب الحقيقية لحملة نابليون على مصر  ............................. -3       

 إقامة مستعمرة فرنسية [ –إنشاء حكومة وطنية   –  حماية التجار الفرنسيين –] تأديب المماليك                     

 من خلفاء )محمد علي( وسعى لتحقيق نهضة حقيقية في مصر .................... -4      

 [ سعيد –طوسون  –عباس  –] إسماعيل                                                                                  

 

 



 

 علوم 

   -تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 كجم على سطح األرض تكون كتلته ..........على سطح القمر .02جسم كتلته -1

 كجم 022-كجم  د02-جم        ج12 -كجم    ب0 -أ

 .الالإراديةالعمليات  فييتحكم .......... -2

 النخاع المستطيل -د  الشوكيالحبل  -النصفان الكرويان        ج -المخيخ ب -ا

 يستخدم اللهب الناتج في قطع ولحام المعادن و ناألسيتيلييخلط غاز .........مع غاز  -3

 النيون  -دوجين  رالهيد -جالنيتروجين  -ب االكسجين    -ا

 .سائال بين درجة حرارة .........درجة سيلزية ئبقالزيبقى  -4

  20-93  -د937: 93  -ج 937-:93  -ب   122صفر:  -ا

 رياضيات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة 

 = ................... فإن مقياس الرسم . كم 6سم ، والطول الحقيقي هو 2إذا كان الطول على الخريطةهو (1)

 333333:  1( د)              33333:  1(  ج)              3333:  1( ب)               3:  1( ا)

 ...................متوازى األضالع الذي فيه القطران متعامدان و متساويان فى الطول(2)

 المربع( د)شبه المنحرف            (  ج)المستطيل               ( ب)المعين               ( ا)

 ............هو 2،7،9،12المدى لمجموعة القيم (3)

 13( د)                          9( ج)                      8( ب)                     7( ا)

 %= ............  %24ــ 1(4)

 83( د)                          76( ج)                      66( ب)                     24( ا)

  =إذا كان   (6) 
٢

٣

٦

س
 = .......  2+  سفإن 

 23( د)                       18(  ج)                       12( ب)                   11( ا)

 سم= ........ فإن طول حرفه 3سم8إذا كان حجم مكعب هو (6)

 64( د)                         8(  ج)                       3( ب)                    2( ا)

 ........= النسبة بين محيط الدائرة إلي طول نصف قطرها (7)

 3:  1( د)       4:  1(  ج)              𝛑  :1 2( ب)               𝛑  :1( ا)

 

 



 

 لغة انجليزية 

or d     , c b , a from answer correct the Choose 

 
      1-………. many glasses of lemonade did she have? 

a) How                 b) What           c) When                    d) Where 
 

   2 – Okay. I ……… take three. 
  a)'ll                     b) 's                    c) 'm                          d) 're 

       3-  My best …………..  is vanilla.  
            a) Kind             b) colour              c) flavor            d) size 
            

       4- I never wear a …………. .  
a) nap                b) sports car         c) music                  d) wig 
 

5- He ………… a haircut once a month .  
a) gives                 b) visits                    c) gets                d) takes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الدراسي األول                             مناذج امتحان جممع ) متعدد التخصصات للصفوزارة الرتبية والتعليم                          

 الزمن ساعتان                                                     االبتدائيالصف السادس               قطاع التعليم العام                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) من موضوع مفتاح النجاح (اقرأ ثم أجب   -القراءة متعددة الموضوعات والقصة  :  –عربية غة ل

واثقًا بقدرته على ‘ وإنما يمضي قدًما في تنفيذه ‘ فالناجح ال يترددفي اتخاذ القرار الصائب ‘) والسادسة هى اإلصرار 

 التحدي والمنافسه ( .ال تقف طموحاته عند حد؛ألنه يملك روح ‘الوصول إلى هدفه 

 الصحا ح (       –المخطوط  –الخطأ  –ما مرادف ) الصائب  (  ...........      ) الصحيح  –أ 

 الشارد  ( –الراجح  –النجوح  –مضاد  ) الناجح ( ........               ) الراسب  -ب        

 أرزاق   –ادراج  –رواج أ –جمع    )  روح ( . ..............     )  أرواح     -جـ 

 الشوايخية ( –العزايزية  –الشواهد  –عرفت عائلة علي مبارك عائلة .........   )     المشايخ  -د 

 خبر (     . –مضاف إليه  –مفعول به  –كلمة روح تعرب ...............             )   فاعل  -هـ 

 من نص  ) نصائح أب ( .  قال تعالى:                                          - 1ثالثًا : المحفوظات :  

 ) وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى األمر واستوت على الجودى 

 ما بين القوسين تخير اإلجابة الصحيحة م - 1وقيل بعًدا للقوم الظالمين (                     

 هالًكا خوفًا (   –المراد ب ) بعًدا ( ........             )    فزًعا   –أ 

 الظلمة (  –الظالم  –مفرد )الظالمين ( .............       )  الظلم  –ب 

 جبل   ( –وادي  –الجودي  اسم .................        )   مدينة  –ج 

 تقارب (-تماثل -ترادف  –)   يا أرض ( )  يا سماء  ( ..... )  تضاد  الجمال في قوله تعالى  –دـ 

 اسم فاعل ( –مضارع  –ماضي  –اقلعي  فعل  ............              )   أمر  -هـ 

 

 دراسات اجتماعية 

 -اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :      

حقيتهم في حكم مصر لتصديهم للفرنسيين في معارك عديدة ................                                                          تطلعوا الي االنفراد بالسلطة العتقادهم بأ -1     

 المصريين [ –االنجليز  –المماليك  –] العثمانيين 

 امتد حكم المماليك ليشمل مصر وبالد الشام والحجاز و  ....................... -2     

 تونس [ –اليمن  –الجزائر  –] العراق                                     

 أحد المشكالت التي تواجه الصناعة في مصر  ..................... -3     

 التهرب الجمركي  [ –ازدحام المدن   –تلوث الهواء   –] االنفتاح على العالم الخارجي        

 مصر بالمناطق القريبة من  ................... يقل تركز السكان في -4     

 المدن [ –الصحاري  –الدلتا  –]الوادي                                                                          

 



 

 

 علوم 

 -اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :      

 ض  أواني الطهى من .......بتصنع مقا  (1

 الخشب   -الحديد     د   -النحاس    جـ   -األلومنيوم        ب  –أ 

 العامل المساعد في تحضير غاز األكسجين في المعمل هو ....   (2

 هيدروكسيد كالسيوم –أكسيد كالسيوم      د  -ثاني أكسيد الكربون       جـ  –ثاني أكسيد المنجنيز     ب  –أ     

 ن .....(  يقاس وزن الجسم بالميزا3

 بمؤشر ذو كفه واحدة –الزنبركي     د   -المعتاد      جـ   -الحساس     ب –أ       

 (  عدد األعصاب الشوكية ............ عصب .4

 20 –د        02 -جـ         91    -ب      10    -أ        

 رياضيات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة 

:  ساعات 6 (1)
١

٣
 = .............يوم 

 4:  3(  د)                       3:  2( ج )                 2:  3( ب)                1:  2( ا)

 .هو متوازى أضالع زاوياه قائمة...............  (2)

 الشكل الرباعي( د)المثلث                       ( ج)المعين                 (  ب)المستطيل            ( ا)

 3سم...........................................= لتر 66,2(3)
 26633( د)                       2663(  ج)                   266(  ب)              6,26( ا) 

 يوم/ ساعات........=يكون معدل ما يذاكره فى اليوم الواحد . ساعة أسبوعيا 28تلميذ يذاكر (4)

 9( د)                             7(  ج)                      4( ب )                   3( ا)

 3سم= ......... سم ، يكون حجمه 6مكعب طول حرفه (6)

 26(  د)                    126(    ج)                   133(  ب )           6(  ا)

 كيلومتر= ............ كيلومتر 633من 13%(6)

 73( د)                         63(  ج)                      63( ب )                   43( ا)

 ...............جميع البيانات اآلتية تكون وصفية ماعدا (7)

 االسم( د)محل الميالد                (  ج)العمر                    ( ب )اللون                ( ا)
 

 



 

 لغة انجليزية 

or d     , c b , a from answer correct the Choose 

My best …………..  is vanilla.   -1  

a) Kind             b) colour              c) flavor            d) size 
2-What are your ………….?  
  a) watch           b) hours                 c) clock              d) o'clock 

 
3- I go to school by …………. 
a) myself             b) yourself             c) himself          d) herself 

 
4-How ………..bread did he have ?  
a) often              b) many                   c) did                d) much 

 
5-We always ………… on the phone .  
a) talk                b) get                         c) wear             d) drive 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :-:اللغة العربية      
بُح فى الوادى األِميْن       أشرق  الِعْلمِ يَا َشباَب  وا الصُّ  النائمينفهُزُّ

ـــــ ـــا قَوي ـا ـــــا         سـَــاِلَم البِْنيــَــِة ِمْقَداما  اِمصــــُر تَْرُجــــــو ِمْنـــــُكُم جيــــــًلا فَتِي ـا
 

 .]تطلب-ترفض-تقلد-تعند[:"ترجـــــــــــــــــو"معــــــــــــــــنى (1)

 ].استفهام-نفى-أمر-نهى[: "فهُُزوا"الجمال فى (2)

 . ]النوادى-الجامعات-العلم-الرياضة[:األبيات شباب ينادى الشاعر فى(9)

 .]َعقِب-ِعقاب-َعقَبَة-عاقبة[:"عقبات"مفرد(2)

 .]ثمانية-سبعة-ستة-خمسة[:عدد العناصر التى تساعد اإلنسان فى مواجهة العقبات( 3)

 : لــــــــ فى السجن"على مبارك"ُوِضعَ (2) 

 ].هروبه من العمل-تهربه من الضرائب-أخذه حقه بالحيلة-سرقته للمال                   [

 .]السلطة-العلم-الكاتب-المال[:من السجن أدرك أهمية"على مبارك"بعد خروج(7)

بحُ "كلمة(8)  .]مفعول به-خبرلمبتدأ-مضاف إليه-فاعل[:تُعرب"الصُّ

 دراسات اجتماعية 

 اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :      

 –الذرة  –القطن  –أحد محاصيل الحبوب الغذائية  ..................... .           ] قصب السكر  -1     

 البنجر [

 من الخصائص السلبية لسكان البيئة الصناعية  ....................... . -2     

االنتظام  –احترام مواعيد العمل  –التدخين داخل المصانع  –] التعاون بين العاملين                        
 في العمل [

 من أحد مهامه سلطة مراقبة الوالي العثماني في مصر ................... .  -3     

 الحكومة المركزية [ –المماليك  –الديوان  –] الحامية العثمانية                                        

 م بقيادة  ................... 1837ستيالء علي مصر عام خرجت الحملة اإلنجليزية لإل -4     

 نابليون [ -فريزر  –مينو  –] نلسون                                                                          

 

 

 

 



 علوم 

 -اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس :      

 نيوتن على سطح األرض يكون وزنه ...........  على سطح القمر  06(  جسم وزنه  1

 نيوتن 2  -نيوتن        د  12  -نيوتن       جـ  22  -نيوتن       ب  122 –أ       

 (  مفصل الكتف من المفاصل ...........2

 جميع ما سبق  –ة      د محدودة الحرك -واسعة الحركة       جـ  -ب       الثابتة –أ      

 وي تمثل درجة ......... ئ(  أعلى درجة حرارة في الترمومتر الم3

 غليان الماء –تجمد الزئبق         د   -انصهار الثلج         جـ  –تجمد الماء       ب  –أ      

 . ق( يستهلك غاز ........ في عمليات التنفس واالحترا4

 ثاني أكسيد الكربون –النيتروجين     د  -األكسجين      جـ  -الهيدروجين      ب  -أ     

 رياضيات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة 

 ...........=متر  فإن مقباس الرسم  16سم والطول الحقيقي  6الرسمفي  الطولإذا كان  (1) 

 3333:  1 ( د)333:    1 (  ج)33:  1 (  ب)3:  1 ( ا)

  كم / ساعة ...............=ساعات يكون معدل سرعة السيارة  4كم في  363مسافةسيارة تقطع  (2)

 123 ( د)133 (  ج)93 (  ب)83 ( ا)

  .............كميةماعداالبياناتاآلتيةجميع (3)

 االسم ( د)الوزن                       (  ج)الطول                     (  ب)العمر                     ( ا)

(4 )1–  (33%  +46%  ......... = ) 

(  ا)
١

٢
(   ج)                       ١(  ب )                   

١

٤
(  د)                          

٣

٤
 

 ......................=متر  633:  كيلومتر3(6)

 1:  6 ( د)6:  1 (  ج)2:  1 (  ب)4:  1(ا)

 

 

 

 

 

 



 لتر ..............سم تساوي  43سم  ،   33سم  ،   13الذي أبعاده   المستطيالتحجم متوازي  (6)

 12333 ( د)1233 (  ج)123 (  ب)12 ( ا)

 

 ، وقطراه متساويان في الطول ، يكون  ..........   د ا=جد=ب ج=ابالذي فيه ا ب ج دالشكل الرباعي  (7)

 معين( د)مستطيل                    (  ج)متوازي أضألع             (  ب)مربع                      ( ا)

 

 لغة انجليزية 

or d    , c b , a from answer correct the Choose 

1 – I want to get a haircut . Let's go to the………  

     a)museum             b) zoo            c) barber's shop        d) post office    

 2 – She had six loaves of……….  

    a) chicken             b) bread          c) coffee                    d) water   

 3 – He walks to school by …………… 

a)himself            b) herself           c) itself                    d) myself                           

 4 – How ………… do you read a newspaper ? 

   a) many                b) much               c) were                  d) often   

5- Can you …………… a message ? 

   a)cook                  b)take                   c)eat                     d)drink 

 

 

 

 

 

 


