
 

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/6                   

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

https://almanahj.com/ae/6     

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

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 منطقة دبي التعليمية
 مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية

 رياضياتال مراجعة  للصف السادس في مادة أوراق
 -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي: -السؤال األول :

 هو  11و  11العامل المشترك األكبر للعددين  (1

3   (d                  7 (c                    11 (b                      11   (a 

 فان        يساوي 𝟐𝟕=  𝟑𝟓اذا كان  (1

11(d                11 (c                    11 (b                       8  (a 

 d                  𝟑𝟓 (c                    𝟐𝟓 (b                       𝟔𝟏𝟎𝟎   (a) 𝟔𝟐𝟎 بصورة كسر بابسط شكل  1.6( الكسر العشري  3   

 بصورة كسر عشري 𝟕𝟐𝟓الكسر  (1

1.8 (d             7 (c                  1.7 (b                       0.28 (a  
 d                  𝟓𝟏𝟎𝟎(c                  𝟓𝟏𝟏𝟎 (b                   𝟐𝟑𝟏𝟎𝟎   (a) 𝟏𝟏𝟎 بصورة كسر بابسط شكل 51(  النسبة المئوية 5%   

 

  -:لسؤال الثانيا

 في الشكل المجاور  -أوال:

 .........................نسبة المثلثات الى المربعات هي  (1

 ................الى جميع االشكال هي  المثلثاتنسبة  (2

 أكتب كل مما يلي كمعدل وحدة  -ثانيا :

 ........................................ثواني  3قدما في  33 (1

 ............................دقائق  1كلمة في  81يطبع خالد  (2

 

 



  -السؤال الثالث :

 امام العبارة الخاطئة لكل مما يلي ×امام العبارة الصحيحة واشارة  √ضع عالمة  -أوال:
 (........ )   56هو  8و  7( للعددين  LCMالمضاعف المشترك األصغر )  (1

 (........ ) هي بابسط شكل  𝟖𝟏𝟎الكسر  (1

 (........ )   Xفي المستوى االحداثي يعرف الخط االفقي باسم محور  (3

 (........ فطيرة متكافئة )  10دراهم لكل 5فطائر و 8دراهم لكل 4النسبة  (1

 (........ )  15بصورة نسبة مئوية هو %  𝟐𝟓الكسر  (5

 (........ )  𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎بصورة كسر بابسط شكل هي  1.15الكسر العشري  (6

 
 صل خط بين العمود األول والعمود الثاني -ثانيا :

 العمود الثاني  العمود االول
 3 7و  5المضاعف المشترك األصغر للعددين 

 35 9و  6العامل المشترك األكبر للعددين 

 15 31من  %51

 11 بصورة كسر عشري 8النسبة المئوية %
 1.18 111من  11قدر %

 
 اكمل الجدول التالي -ثالثا :

 .........................   19 %            النسبة المئوية
 1.65 ......................... الكسر العشري

 ......................... ......................... الكسر
 

 علبة 15علب اوجد تكلفة  11دراهم لكل  1مقابل تعرض علب الذرة للبيع  -ثالثا :
 علب الذرة 11  15

 التكلفة بالدرهم 6  

 



 -السؤال الرابع:
 دراهم أسبوعيا اجب عما يلي 15يدخر احمد 

 اكمل الجدول التالي -أوال :
 
 
 

 مثل األزواج المرتبة بيانيا -ثانيا :
 
 
 
 
 

  -السؤال الرابع :
 طالب 15طالب فكم عدد الكعك الذي يجب تقديمه ل  15كعكة ل  75اذا تم تقديم  -أوال :

         ....................................................................................... 
 اكتب النسب المئوية التالية بصورة كسر في ابسط شكل  -ثانيا :

     ................ % =15                      ..................  % =71 
 

 نسبة مئوية اكتب كل كسر عشري بصورة  -ثالثا :
  ...............  =1.88                           ............... =1.61 
 
 

 قدر كل نسبة مئوية  -رابعا :
 ............................................................. 61من  18 %     

 

  (Y   ,X )  المبلغY  األسابيعX 

    (15  ,1 ) 15 1     
   (...  ,.... ) ..... 1 
   (...  ,... ) ..... 3 
   (...  ,... ) ..... 1 



  -السؤال الخامس :
 لتصبح العبارة صحيح =, او  <,   >ضع إشارة  -أوال :

 
                             1.7       (1              1.1                        (1 

 
                                        (1                                            (3  

 
  151من  31أوجد %  -ثانيا :

.......................................................................................... 
 

أيام مرة , فمتى  7أيام مرة ويذهب صديقه خالد كل  1يذهب احمد الى المركز كل  -ثالثا:
 سيلتقي الصديقين معا اذا كانا معا في هذا اليوم؟ 

 ....... , ........ ,  ........ , ....... , ....... , ........ , ........هي  1مضاعفات العدد  
 ....... , ........ ,  ........ , ....... , ....... , ........ , ........هي    7مضاعفات العدد 

 .............................    7و    1المضاعف المشترك األصغر بين العددين     

 
 -اكتب كل كسر بصورة نسبة مئوية : -رابعا :

 
                 ........................................................ 
                  ........................................................ 
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