
 

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 االبتدائي 

األعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداداألعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداد

ریاضیات الصف السادس االبتدائي 

األعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداد) 1–10( األعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداد) 1–10(



س�تعلم�����ذا�الدرس�س�تعلم�����ذا�الدرس�

استعمال��عداد�ال��يحة�للتعب���عن�مواقف�من�واقع�ا��ياة

.�عدادوكيفية�تمثيل�ا�ع���خط� .�عدادوكيفية�تمثيل�ا�ع���خط�

س�تعلم�����ذا�الدرس�س�تعلم�����ذا�الدرس�

استعمال��عداد�ال��يحة�للتعب���عن�مواقف�من�واقع�ا��ياة

وكيفية�تمثيل�ا�ع���خط�وكيفية�تمثيل�ا�ع���خط�



:اكتب عدًدا یمثل كلَّ موقف مما یأتي

.  كیلومترات فوق سطح البحر

.كیلو مترات تحت سطح البحر

2+ أو2

-6

اكتب عدًدا یمثل كلَّ موقف مما یأتي

كیلومترات فوق سطح البحر 2قمة جبل  ترتفع

كیلو مترات تحت سطح البحر ٦قاعدة جبل  تنخفض

م2020– وزارة التربية والتعليم 



:اكتب عدًدا یمثل كلَّ موقف مما یأتي

30.  س فوق الصفر 30°

8

5-س تحت الصفر 5-س تحت الصفر

اكتب عدًدا یمثل كلَّ موقف مما یأتي

30درجة الحرارة في إحدى المدن 

دنانیر في حصالتھ 8ادخر یونس 

س تحت الصفر °5درجة حرارة سائل 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

س تحت الصفر °5درجة حرارة سائل 



األعداد الصحیحة على خط األعداداألعداد الصحیحة على خط األعداد



معكوس العدد الصحیح على خط األعدادمعكوس العدد الصحیح على خط األعداد



:أوجد معكوس كًال من األعداد الصحیحة اآلتیة

معكوس العدد الصحیحمعكوس العدد الصحیح
-18

25
-4
-9-9

23
8

أوجد معكوس كًال من األعداد الصحیحة اآلتیة) : 1(مثال 

معكوس العدد الصحیح معكوس العدد الصحیحالعدد الصحیح العدد الصحیح
18

-25
4
9

م2020– وزارة التربية والتعليم 

9
-23
-8



اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف ومثلھ على خط األعداد؟
الصفر في  تحتدرجات سیلیزیة  5
م، 1964ینایر 

5-العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

م، 1964ینایر 

اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف ومثلھ على خط األعداد؟): 2(مثال 
5بلغت درجة الحرارة في البحرین 

ینایر  20

العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

ینایر  20

م2020– وزارة التربية والتعليم 



اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف ومثلھ على خط األعداد؟

دنانیر من حصالتھا

3-العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف ومثلھ على خط األعداد؟): 1(تدریب 

دنانیر من حصالتھا 3فاطمة  سحبت

العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

م2020– وزارة التربية والتعليم 



.اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف، ثم أكتب معكوسھ

متًرا عن سطح األرض، 

120العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

120-ھو العدد   120

اكتب عدًدا صحیًحا یمثل ھذا الموقف، ثم أكتب معكوسھ): 2(تدریب 

متًرا عن سطح األرض،  120برج  ارتفاع

العدد الصحیح الذي یمثل ھذا الموقف ھو  

م2020– وزارة التربية والتعليم 

120معكوس العدد 



األعداد الصحیحة



لمزید من التمارین یمكنك الرجوعلمزید من التمارین یمكنك الرجوع

الجزء الثاني–لكتاب الریاضیات للصف السادس 

127 ،128 127 ،128

لمزید من التمارین یمكنك الرجوعلمزید من التمارین یمكنك الرجوع

لكتاب الریاضیات للصف السادس  

127صفحة 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

127صفحة 


