
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/6math1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 منسق المادة أ / سامى تهامى--------------------------------معلم خبير أ / احمد مرسى  

                                   
 
 

                                                
 

   اخيتر االجابة الصحةحة.. السؤال االول يتةة. اجب عمى االسئمة اآل

          هى | -5  قةمة  |  -1

a) -  0 .                                      b)    0 5                                   c)    5                             d)    -    5                     

 
 اميتار لمخمف هى                3الرجوع مسافة  -2

a)   0.3-                                     b)   0.3                                    c)   3                              d)    3-                       

 
             فى صورة نسبة مئوةة هو  -      العدد  -3

a)   0.6                                       b)   - 0.6                                 c)  0.6                            d) -  0.6                     

 
              و ه  |-2||+-8|  قةمة اليتعبير  -4

a)   6-                                         b)    16                                    c)    10                            d)   6  

 
 .المكان المناسب فى    = او   <  او  >بوضع الرمز الصحةح من الرموز  اكمل ما ةايتى.السؤال الثانى  

 …….  - 0.6  - 0.7 ……. 
 

                      …….   - 0.2 0.42 ……. -0.44 

 
                70 -   …….     - 6.5 ……. -650 

 

 { 1و  -1و  0و  3و -3}  االيتةة االعدادالمجموعة  مثل بةانةا. الثالثالسؤال 
    

    

      

ــــدولت الام ـــ ـــــ  اراث العربيت املتحدةــ

ــــــدائرة التعل ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  يم و املعرفتـ

ــمـ ـــــدرســـــ ـــ ــــاصــــــتـــــــت الــرؤيــــــــ  ت الخــ

الصف السادس .الشعبت            الثالثة الوحدة    1 ورقة عمل       ..............اسم الطالب :................
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                             الفصل الدراسى االول
  2019 -2018العام الدراسى 

ــــــــادة :  ــــــالرياضــــ املــــ  ياثـــــ
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