
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/6math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف السادس 
ترتیب األعداد الصحیحةترتیب األعداد الصحیحة

ریاضیات الصف السادس 
ترتیب األعداد الصحیحة) 2–10( ترتیب األعداد الصحیحة) 2–10(



:  العدد الصحیح ھو أي عدد ینتمي إلى المجموعة اآلتیة

 ،-٤-،  ٣-،  ٢- ، ١  ،... {  ،-٤-،  ٣-،  ٢- ، ١  ،... {

بین األعداد  للمقارنةویمكن استعمال خط األعداد 
.  ترتیبھاأو 

الیسارالواقع على من العدد الیمین أكبر 

العدد الصحیح ھو أي عدد ینتمي إلى المجموعة اآلتیة

 }...  ،٠،  ١،  ٢ ، ٣ ، ٤  ،  }...  ،٠،  ١،  ٢ ، ٣ ، ٤  ،

ویمكن استعمال خط األعداد 
أو الصحیحة 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

الیمین أكبر الواقع على یكون العدد حیث 



  ......-6

مكان النقط ، لتكون الجملة العددیة األتیة 

:صحیحة
<  ......-6

على خط األعداد 6-،  3: لإلجابة عن السؤال نمثل العددین

<

6->    3فیكون    6–العدد  یمین
 

3    ......

مكان النقط ، لتكون الجملة العددیة األتیة  >أو  <ضع إشارة ): 1(مثال 

صحیحة
< 3    ......

لإلجابة عن السؤال نمثل العددین

<

م2020– وزارة التربية والتعليم 

یمینیقع على  3أن العدد حیث 



لتكون كل جملة صحیحة في النقط ، مكان 

:كل مما یأتي

  .....2

  .....-6

<

<

صفر.....  < >

مكان  > أو < ضع إشارة  ): 1(تدریب 

كل مما یأتي

  5     .....

-3     .....

<

<

>
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األصغر إلى األكبرمن      صفر

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعدادلإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

 ،-1

:األصغر ھواألكبر إلى 

 ،-1

صفر، 1-، 4:     رتب األعداد: )2(مثال 

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعدادلإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

4 ،0 ،
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األكبر إلى فیكون ترتیب األعداد من 

4 ،0 ،



األكبرإلى األصغر من      2-، 

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعدادلإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا

3، 0، 2-، 5-: األكبر ھوإلى 

، 0، 3، 5-: رتب األعداد: )2(تدریب 

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعدادلإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا
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إلى ترتیب األعداد من األصغر 



األصغر إلى األكبرمن    0 ،1

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا

 1-، 0، 1، 4:   األصغر ھواألكبر إلى 

1- ،4 ،1  رتب األعداد :)3( تدریب

لإلجابة عن السؤال نمثل األعداد على خط األعداد

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا
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األكبر إلى ترتیب األعداد من 



األكبراألصغر إلى من    3، صفر ، 6

 7، 3، صفر، 6-، 9-: األكبر ھو
ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا

6-، 7، 9-رتب األعداد  : )4( تدریب

األكبر ھوإلى ترتیب األعداد من األصغر 
ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي توصلت إلیھا
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:عند ترتیب مجموعة من األعداد یجب مراعاة ما یأتي
موجبمن أي عدد 

الصفر

الصفر

عند ترتیب مجموعة من األعداد یجب مراعاة ما یأتي
من أي عدد  أصغریكون  سالبأي عدد -

الصفرمن  أكبریكون  موجبعدد أي -

الصفرمن أصغر یكون  سالبأي عدد -

3<  7-   :مثال
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3<  7-   :مثال

           4  <0

          -12  >0



  الثانيالریاضیات الجزء كتاب لمزید من التمارین یمكنك الرجوع إلى 

130 ،131(

لمزید من التمارین یمكنك الرجوع إلى 

130(صفحة 


