
 

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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 بسقي لطيفة قامت واليوم،. يوًما 15 كل وتشذبها. يومني كل نباتاتها لطيفة تسقي  (1

 أخرى؟ مرة ذلك ستفعل فمتى. وتشذيبها النباتات

....................................................................................................................... 
 أغطية عدد إجمالي إىل املبيعة السوداء املحمولة الهواتف أغطية نسبة أوجد (2

 .املاضي األسبوع يف املبيعة املحمولة الهواتف

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

................................................................................. 
 12 العمر من البالغ الفرد يطرف بينما. دقيقة 30 يف مرة 450 بعينيه البالغ الفرد يطرف (3

 60 يف لبالغا  لفرد ا فيها يطرف لتي ا ملرات عددا يزيد فبكم. دقيقة15 يف مرة 150 عاًما

 عاًما؟ 12 العمر من بالغلا الفرد عن دقيقة

.....................................................................................................................  
                       خدجية أمحد علي املدحاني       \معلمة املادة                                                         

 

 .... \.................................................                     الصف : سادس \االسم 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يلي :  السؤال األول 

 هو:   18و  12بني  (GCFاألكرب)  العامل املشرتك (1

a) 3                    b )6                    c )9                       d )12 

 : النسبة التي تقارن بني عدد كرات القدم وبني كرات البيسبول يف أبسط صورة (2

a) 410                    b   )104            

         c  )25                       d )52  

 يف بتنزيلها قامت التي األغنيات عدد فكم. دقائق 5 يف أغنية 35 بتنزيل آمنة قامت (3

 الدقيقة؟

a  )7                   b   )8                  c )9                      d )15 
 أسبوعيا     AED 7 بحوالي تقدر مالية إعانة على خالد يحصل (4

 أسابيع؟ 4 بعد عليه يحصل الذي اإلجمالي املبلغ مفك

a) 7                 b )14                  c  )74                  d )28 

10 

 : ) موضحة خطوات الحل(أجيبي عما يلي 

 

 السؤال الثاني 


