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  السادسمراجعة رياضيات الصف 

 الثانيللفصل الدراسى 

0202/0202  

بي  م ــــــليــــــعــة والتـــــــوزارة التر

 منطقة عجمان التعليمية

 مـدرسـة الـحـكـمـة الـخــاصـة 



 

 

 :   الثانيمراجعة الفصل الدراسي 

 :  ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :  السؤال األول

 .درهماً هو 02درهماً ثم إنفاق  022العدد الصحيح الذى يمثل . كسب  .2

  a) 50 +200    b)200-50     c)50-200    d( -200-50 

 مرتبة من األصغر إلى األكبر هي:   -7,  0,  -6   -األعداد الصحيحة : .0

a) -6 , 5 , -7    b) 5 , -6 , 7  c) -7 , -6 , 5   d) -6 , -7, 5 

𝟐−نكتب العدد   .3   -هيئة كسر عشري في الصورة : على 𝟓𝟔

a) -2.83    b) -2.8    c) -2.83          d) -2.833 

  -هي : 02÷  0+  27( × 9-6قيمة التعبير ) .4

a)  66    b) 21    c) 36    d) 55  

 ؟ في شهر يناير. فكم عدد الكيلومترات التي ركضها محمود في شهر يناير 33.0ركض محمود مسافة  .0

a) 40..70   b) 40.7.0  c) 40.00   d)    40.06   

 3و AED 00تذاكر قيمة كال منها  4ذهب أفراد عائلة محمد إلى إحدى الحفالت معا وقد أشتروا  .6

 أوجدي إجمالي التكلفة ؟  AED  22وملصقا مقابل  AED 20مقابل قمصان 

a) 200    b) 0.   c)  202    d) 40 

 هي : × ( عبر المحور األفقي -0,  3التي تمثل إنعكاس النقطة )النقاط  .7

a) (-2 , -3)          b)(2 , -3)         c) (2 , 3)    d) (-2 , 3) 



 

 

   -:هو  B=3و   A = 9إذا كانت   22B- 2Aقيمة التعبير الجبري  ..

a) 2.   b) 36   c)  81  d) 63 

𝟐−الكسر   .9 على هيئة كسر عشري باستخدام رمز العدد الدوري إذا  𝟓𝟐𝟐

 -لزم األمر هو :

a) -2.227    b) -22.27    c) -7.222  d) -72.22 

  -باستخدام خاصية التوزيع هو : 5N+  02تحليل التعبير  .22

a) N4 + 5   b)5 (N+4)   c) 4 (N+5)  d) N (4+5) 

 R=5و   T=45و   S=32إذا كانت  ST( ÷ 6Rقيمة التعبير ) .22

a) 30    b) 48    c) 28   d) 1440 

  -نكتب الناتج على صورة : 77X + 21Yعند تحليل التعبير  .20

a) 7(11X+3Y)   b) 11(7X+3Y)  c) 3(11Y+7X) d) 11X+21Y 

 من ربع العدد( هو ؟ 0التعبير الجبري الذي يعبر عن العبارة )أقل بـ  .23

a) 
𝟏𝟐𝑭 − 𝟒   b) 4F -2   c) 

𝟏𝟒𝑭 − 𝟐  d) 2F - 4 

  -( هو : .التعبير الجبري الذي يعبر عن العبارة )ثالثة أضعاف ما مع محمود باإلضافة إلى  .24

a) X - 8     b)3X - 8   c)X + 8  d) 3X + 8 

 هي :  42.3القيمة العددية للصورة األسية  .20

a)  2.2.2   b)   2.3434   c) 0.0081  d) 0.0018 



 

 

 AED 30ومنشفة مقابل  AED 2.إشترت مها كريما مقابل  .26

إستخدمي خاصية التجميع إليجاد  AED 272ونظارات مقابل 

 ؟ .  المبلغ اإلجمالي لمشترياتها

a)  258 AED  b)285 AED    c)582 AED   d) 825 AED 

  | هي : 0| + |-7قيمة التعبير | .27

a)  20   b)  -21    c) 21    d) -12 

𝟑لدى محمد   ..2 𝟐كيلوجراما من العدس ولدى منى  𝟏𝟒  كيلوجراما منه. قارن بينهما أيهما أكثر؟ 𝟓𝟑

a)  لدى محمد أكثر         b) المقداران متساويان   C) لدى منى أكثر 

   -على هيئى كسر في أبسط صورة هو : -0.20الكسر العشري  .29

a) −𝟐 𝟑𝟐𝟎   b)−𝟐 𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎   c)−𝟐 𝟐𝟎𝟑    d) −𝟐 𝟐𝟓𝟏𝟎𝟎 

 -هي : .4÷.+0(×7-0قيمة التعبير )  .02

a)  23   b) 30    C) 32    d) 32 

 -هي : 002÷00(+02×0)-22قيمة التعبير العددي  .02

a) 22   b)  02   c) 42    d) 32 

a) (5+7+5+2)  b) 5(7+5+2)   c) (5×7×5×2)   d)4(7+5+2) 

  -| هي :-7| + |-2قيمة التعبير | .03

a) 6+1=7  b) 7+1=8   c) -1+7    d) -7+1 

 0ووجبة مقابل  AED 7ذهب محمد وأربعة من أصدقائه إلى السينما وأشترى كل منهم تذكرة مقابل    . 00
AED  0ومشروبا بقيمة AED  ؟. ما هو التعبير المناسب إلجمالي تكلفة هذه الرحلة 

 



 

 

  -هي : 33.0× 22قيمة التعبير  .04

a) 683.27   b)237.68   c) 732.86   d) 327.68 

𝟑 الكسر .00   -األمر هو : معلى هيئة كسر عشري باستخدام رمز العدد الدوري إذا لز  𝟏𝟓𝟒𝟒

a) 3.3409   b) 9.3403   c) 4.3039    d) 0.3349 

  -باستخدام خاصية التوزيع هو : 27X + 18Yتحليل التعبير  .06

a) 3X(9 + 2Y)  b) 9(3X + 2Y)   c) 3(9X + 2Y)  d) 2(3X + 9Y) 

𝑯عندما  24Hقيمة التعبير  .07 =   -هو : 𝟏𝟖

a) 64    b) 
𝟏𝟔𝟒    c) 46    d) 

𝟏𝟏𝟔 

  -نكتب الناتج على صورة : 63X + 81Yعند تحليل التعبير  ..0

a) 9(7X + 9Y)  b) 7(9Y + 9X)  c) 8(9X + 7Y)   d) 9Y(7X +9) 

 -أكثر من ضعف عدد الكراسي( هو : 3التعبير الجبري الذي يعبر عن العبارة ) .09

a) 2 + 3    b) 3N + 2    c) 2N + 3    d) 3(N + 2) 

  -العبارة أكثر بخمسة دراهم مما قبض معاذ في صورة تعبير جبري هي : .32

a) 5 + M    b) M - 5   c) 5M   d) M + 5  

 هي :  20÷  4( + 00 – 6قيمة التعبير )  .32

a) 42   b) 44    c) 22    d) 204 



 

 

ات من المياه. فكم عدد لترات المياه لتر 47يوجد بحديقة الحيوان حوض مائي صناعي يستوعب  .30

 التي يستوعبها هذا الحوض؟ 

a) 0422 لتر   b) 2240 لتر    c) 0422 لتر    d) 4022 لتر  

درهما لشراء كنزة فما إجمالي المبلغ الذي  00لشراء قميص. ثم أنفقت  AED 02أنفقت ليمار  .33

 أنفقته ؟ 

a) 54 AED   b) -45 AED   c) -54 AED   d) 45 AED 

أمتار تحت سطح الماء. فما  3مترا فوق سطح الماء. ويغوص جاسم  32يحلق طائر على إرتفاع  .34

 المسافة بينهما؟ 

a) 33  ًمترا    b) 32  ًمترا    c) 07  ًمترا    d)  32-  ًمترا  

صندوق هدايا على شكل مكعب كما هو موضح بالشكل طول ضلعه باألمتار.  .30
  -في أبسط صورة : 26sأوجدي مساحة سطح الصندوق مستخدمة التعبير 

a) 
𝟏𝟑𝒎   b) 𝟏 𝟏𝟐𝒎   c) 

𝟐𝟑𝒎  d) 
𝟏𝟒𝒎 

يوميا لتكاليف الفندق ووجبات الطعام خالل إجازته التي تستمر  AED 202خصص السيد محمود  .36

 أيام. باستخدام خاصية التبديل أوجدي المبلغ الذي سينفقه السيد محمود  ؟  6لمدة 

a) 1500 AED   b) 900 AED  c) 700 AED  d) 850 AED 

سؤاال في اإلختبار فما متوسط اإلختبار إلى أقرب جزء  66سؤاال من أصل  62أجاب حسن على  .37

 من األلف ؟ 

a) 0.429    b) 0.249   c) 0.924   d) 0.825 

أوجدي حجم متوازي المستطيالت  V=LWHيمكن إيجاد حجم متوازي المستطيالت بالقانون  ..3

 متر ؟  𝟏𝟐أمتار وإرتفاعه  9أمتار وعرضه  22طوله 

a) 04  متر    b) 92  متر    c) 40  متر    d) .0 متر  



 

 

سنوات. وعمر أمهما  6سنة وعمر أختها يمنى يزيد عن عمرها بمقدار  Xتبلغ هالة من العمر  .39

سنة عن عمر أمهما أكتبي تعبيرا يمثل عمر   Xضعف عمر يمنى وعمر عمتها سلوى يزيد بمقدار 

 ثم بسطيه ؟ سلوى بالسنوات 

a) 3X + 12   b) 15X + 3   c) 2X + 12   d) 3 + 11X 

ما كسبه في حصالته.  𝟏𝟑ساعة وقد وضع  22دراهم في الساعة حيث عمل لمدة  6كسب عمار  .42

 أوجدي المبلغ الذي وضعه في حصالته ؟ 

a) 20 AED  b) 33 AED   c) 22 AED   d) 30 AED 

من شموع البنفسج.  6شمعات من شموع الفانيليا و  4مجموعة من الشموع تحتوي على  .42

كل شمعة بنفسج. أكتبي تعبيرا يمثل لتمثيل تكلفة  Hلتمثيل تكلفة كل شمعة فانيليا و  Aإستخدمي 

 إجمالي تكلفة أربع مجموعات ثم بسطيه؟ 

a) 16A + 24 H  b) 20A + 24H   c) 16H + 16A d) 4A + 24H 

 

 انتهت األسئلة  وبالتوفيق والتميز للجميع .... ؛؛


