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 :   األول مراجعة الفصل الدراسي  

 :  ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :  السؤال األول

𝟑أكتبى العدد الكسرى   .1
𝟏

𝟓
 فى صورة نسبة مئوية . 

a) %320  b) %2      c) %16      d( %25     

 ؟ . 90منه يساوى   15ما العدد الذى % .2

a) 900    b) 600  c) 6000   d) 9000 

 ؟  1.13  × 0.02ما حاصل ضرب   .3

a) 0.2260  b) 0.00226     c) 0.0226          d) 2.26 

 ؟  16.18 ÷   4.8ما العملية األنسب لتقدير ناتج  .4

a) 4 ÷  10   b) 4 ÷  17    c) 5 ÷  17    d) 4 ÷  16  

 أى العبارات األتيه صحيحة ؟ .   4.2÷  7=   0.6إذا كان   .5

a) 0.06=7 ÷0.042       b) 0.06 =7÷0.42    

c) 0.006 =7÷0.42       d) 0.6=7÷0.42  

    -هو : 72و   45للعددين    GCFالعامل المشترك األكبر  .6

a) 6   b) 8   c)12    d)9 

لشراء تذاكر الدخول . ماسعر    AED 40من صديقاتها لحديقة األلعاب ودفعت  4ذهبت حصة مع  .7

 التذكرة الواحدة ؟.
a) 10   b) 8   c)5    d) 9 
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8. 
𝟏

𝟓
   -فى صورة عدد عشرى هى :  

a) 0.4       b)0.25        c) 0.04    d) 0.2 

    -تكافئ :  AED 120ساعات عمل مقابل  5نسبة  .9

a) AED 9 018 ساعات مقابل   b)AED 51  036ساعة مقابل  

c)AED120 ساعة عمل مقابل 18  d) AED   360اعات مقابل س  9 

نسبة الطالب  من طالب الصف السادس نشاط الرحالت واختار البقية القراءة .اكتبى 85ختار %ا .10

 .الذين اختاروا القراءة على هيئة كسر فى أبسط صورة  

a)  
𝟏𝟕

𝟐𝟓
   b) 

𝟑

𝟐𝟎
     c) 

𝟏𝟕

𝟐𝟎
   d) 

𝟐𝟎

𝟏𝟕
 

  ؟   250اى مما يلى يعبر عن % .11

a) 0.250   b)2.05   c) 
𝟓

𝟐
   d) 

𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

/ /       0.25    ترتيب األعداد   .12    
𝟐

𝟑
   -من األصغر إلى األكبر : 0.005 

a) 
𝟐

𝟑
    0.25 ,0.005   ,              b) 0.005 , 

𝟐

𝟑
 , 0.25 

b) 0.005,0.25,
𝟐

𝟑
     d) 0.25,0.005,

𝟐

𝟑
 

  تكتب على أى صورة عشرية ؟   17النسبة % .13

a) 1.7   b)0.017   c)17.0   d) 0.17 

𝟔العدد الكسرى  .14
𝟖

𝟏𝟎
   -يساوى : 

a)  
𝟏𝟎

𝟒𝟖
   b)  

𝟏𝟎

𝟔𝟖
    c)

𝟒𝟖

𝟏𝟎
    d) 

𝟔𝟖

𝟏𝟎
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  -تساوي :  54.7+   21.4ناتج جمع  .15

6.71 d) 76.1 c) 7.61 b)  17.6a)  
 

    -تساوي :  3511÷  37ناتج قسمة   .16
a) 33R49  b) 94R33   c) 49R33      d) 39R94 

   -هو : x  3.4  5.2ناتج ضرب  .17

a) 17.68   b) 16.87  c) 18.67   d) 1.786 

 ؟ x 6.8 2.3ماهو أفضل تقدير لـــ   .18

a) 140   b)14    c)12    d) 7 

 على هيئة عدد كسرى فى أبسط صورة ؟.  4.75أكتبى    .19

a) 𝟒
𝟑

𝟒
   b)𝟒

𝟏

𝟒
    c)

𝟑

𝟒
    d) 𝟒

𝟓

𝟕
 

 ؟ .  X   5.87 1.5ما قيمة  .20

a)  0.8805  b)88.05    c)880.5   d) 8.805 

    15و   12للعددين    LCMأوجدى المضاعف المشترك األصغر  .21

a)  108   b)60     c)180   d) 120 

 ما أفضل تقدير للنسبة المئوية الممثلة بالجزء المظلل في الشكل؟ .22

a)  80%  b) 25%  c) 75%  d) 15% 
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 دفاتر مالحظات ؟   4. بهذا المعدل كم ستكلف AED 20دفاتر   5تكلف  .23

a) 16   b)25    c)30    d) 20 

  200% من 0.3أوجدى  .24

a)  200 x 0.003      b) 200 x 0.0003   

C) 200 x 0.03      d) 200 x 0.3 

𝟏 أوجدى قيمة  .25
𝟏

𝟐
   ×    𝟐

𝟏

𝟐
 فى أبسط صورة ؟  

a) 𝟑
𝟑

𝟒
   b)   4   c)𝟐

𝟏

𝟒
    d) 3 

 

    a)  
𝟐

𝟖
    b)

𝟒

𝟏
   c)

𝟖

𝟐
   d)  

𝟏

𝟒
 

  حددي النسبة المئوية الممثلة جانبا :     .27

 

 

أكتبي      .28
𝟐

𝟑
×

𝟏

𝟒
 في أبسط صورة ؟    

 

  على هيئة عدد كسري في أبسط صورة؟ 4.75اكتبي  .29

 

إذا كان   .30
𝟑𝟓

    =
𝟐

𝟕
 يساوي ؟    فإن        

a) 8    b) 22    c) 12    d)10 

ي أسبوع واحد.         .26
 
ي الجدول ف

 
باع متجر الحيوانات األليفة الواردة ف

  أكتب نسبة القطط إىل الحيوانات األليفة المبيعة هذا األسبوع
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 السؤال الثاني :  

وقد    AED 0.56قلم رصاص سعر كل واحد  12يشترى خالد   .1

فكم المبلغ المتبقى الذى   AED 10دفع ورقة نقدية بقيمة 

 سيحصل عليه ؟ .

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

 2.82ر ومت2.2يحتاج عمر إلى ثالثة ألواح خشبية إلصالح شرفته . واألطوال التى يحتاجها هى  .2

أمتار وقطع منه األجزاء الثالثة . فكم سيتبقى من  10متر وقد اشترى لوحا طوله 4.25متر و 

 ..………………………………………………………………………………………………اللوح ؟ 

كتبتها كلمة بطريقة صحيحة . ما النسبة المئوية للكلمات التى  25كلمة من أصل  17كتبت يمنى  .3

 يمنى بطريقة غير صحيحة ؟ 

…………………………… .....................................……………………………………….. 

فى صورة عدد كسرى فى أبسط صورة وفى   350. أكتبى % 350زادت مدخرات عمار بنسبة % .4

 صورة عدد عشرى ؟ .

……………………………………………………..………………………………………………… 

ل ’ كم أيام . بهذا المعد 4جالونا كل   120يشرب حصان ما يقرب من  .5

 يوماً ؟ . 30عدد جالونات الماء التى يشربها الحصان فى  

……………………………………………………………………………….. 
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من السعر األصلى . وهناك هاتف   60يقدم متجر تخفيضات على األجهزة اإللكترونية نسبتها % .6

 . ما السعر األصلى لهذا الهاتف ؟   900AEDمحمول سعره بعد التخفيضات 

………………………………………………………………………………………………………. 

ات . ويوجد فى كل قاعة عدد متساِو من المقاعد .  قاع 3  تذكرة لملئ 825باعت صالة السينما  .7

 كم عدد المقاعد الموجودة فى كل قاعة ؟ .

 ……………………………………………………………………………………………………… 

كم المبلغ    20AEDفى متجر بيع الكتب وقد دفعت ورقة نقدية بقيمة   15.63AEDأنفقت مريم  .8

 المتبقى ؟ .

…………………………………………………………………………………………………………. 

اليوم أيام . إذا قام مصطفى  5كل   تنظيف الحديقة كل يومين وقص األعشاب يقوم مصطفى ب .9

 بتنظيف الحديقة وقص العشب ’ بعد كم يوم سيقوم بذلك مرة أخرى ؟  

……………………………………………………………………………………………………… 

تحتاج بسنت إلى   .10
𝟐

𝟑
كأس طحين لعمل فطيرة واحدة . كم أكبر عدد من الفطائر يمكن عملها من     

𝟓
𝟏

𝟑
 كأس من الطحين ؟ 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 .للكيلو الواحد   1.10AEDللكيلو الواحد ويبلغ سعر التفاح   AED 0.92يبلغ سعر الكمثرى  .11

كيلو من التفاح . كم دفع قيمة للكمثرى والتفاح   2.1كيلو من الكمثرى و 3.75إشترى السيد هشام 

 معاً ؟.

………………………………………………………………………………………………………. 
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المكتبة تقسيم الكتب بالتساوى  كتاباً غير روائى . وتريد أمينة  9,440يوجد فى مكتبة المدينة  .12

 رفاً . فكم عدد الكتب التى ستكون موجودة على كل رف ؟ . 80على  

 

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

 (؟ydالقارب بأقرب ياردة )( يريد مالكه أن يبيعه . كم طول  (ftقدماً  40قارب يبلغ طوله  .13

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

سئل طالب المعلم محمد عن موضوعهم المفضل .   .14
𝟏

𝟓
منهم    0.35منهم يفضلون الرياضيات ’  

القراءة . رتب المواضيع من األكثر تفضيال  % منهم يفضلون45يفضلون الدراسات اإلجتماعية و  

 إلى األقل تفضيال ؟.

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

من السعر األصلى . مامقدار  30وعليه تخفيض بنسبة % AED 450تلفاز سعره األصلى  .15

 التخفيض ؟ .

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

 أثناء التسوق لشراء لوزام المدرسة. اشترى علي اثنين من  .16

المجلدات ثالثية الحلقة وثالثة مجموعات من األقالم واثنين من 

كم المبلغ المتبقي   AED 20يمة إذا دفع ورقة نقدية بق  المحايات

  الذي سيحصل عليه؟

........................................................................................................ 
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يبين الجدول المبلغ الموجود في حساب خالد كل يوم. أدرج المعلومات على شكل أزواج مرتبة ثم  .17

األزواج بيانيا. صف النمط الموجود في التمثيل مثل هذه 

 البياني ؟

 

 

 أكملي الجدول التالي :   .18

 الصورة العشرية  الصورة الكسرية 
 النسبة المئوية 

   %11  

   %8  

   %325  

   %0.55  

 0.0073  

 1.07  

 8.5  

𝟗
𝟑

𝟒
   

𝟐
𝟏

𝟐
   

𝟕

𝟐𝟎
  

 

 

 والتميز للجميع .... ؛؛انتهت األسئلة  وبالتوفيق 
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