
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

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

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

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

  

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد الرواحي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الصف السادس  تمارين متنوعة لمادة الرياضيات
محمد الرواحي  إعداد األستاذ :                           الفصل الدراسي الثاني 

 الوحدة األولى : القياس

1 

 

 (1عة)الس: قياس الكتلة و 17-1
 (أكمل 1

 كغم = ...................غم2.56غم = ...................كغم           ب(  1200أ( 
 مل ل = ................. 0.543مل = ..................ل               د( 329ج(

 ( لتكوين جملة صحيحة في كل مما يأتي: =،  >،  > ( ضع إشارة ) 2
 كغم  8.14غم             814غم           ب(  1900كغم              1.9أ( 
 

 مل     2700ل                 2.7ل       د( 0.2987مل              2987ج(
 عن األسئلة: وأجب( استعن الجدول المجاور 3

 النوع الذي كتلته أقرب اأ( م
 كيلو جرام؟ 1إلى  

........................... 
 
 ببغاء أصفر الرقبة كتلتها معا  مب( ك

 كيلوجرام؟ 1تساوي 
............................. 

  القدمين،كتلة طائرين من النوع أحمر  لج( ه
 و الذهبي قريبة من  النوع األزرقمن  وثالثة

 فسر اجابتك .   كغم؟ 4كغم أم  3
...................................................... 

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

 كغم.غم إلى  3000 وعائشة(حول كل من أحمد 4
  اجابتك؟ صحيحة؟ فسرأيهما إجابته 

            أحمد  عائشة 
................................... 
................................... 
................................... 
..................................  

 بغاءالب
 الكتلة )جرام( النوع

 800 بيزرق و الذهاأل
 900 ضر الجناحأخ

 525 أحمر القدمين
 250 صفر الرقبةأ

  أحمد:

 كغم 30=100÷غم  3000

 عائشة

 كغم 3=1000÷غم  3000
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الصف السادس  تمارين متنوعة لمادة الرياضيات
محمد الرواحي  إعداد األستاذ :                           الفصل الدراسي الثاني 

 الوحدة األولى : القياس

2 

 

 شرب صالح كميات السوائل الظاهرة (5

 المجاور.في الجدول  
 صالح؟كم لترا من السوائل شرب 

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

 احدهما العصير، فيإذا اشترى علبتين من  لترات، 5( لدى محمد إبريق للعصير سعته 6
 لتر ، فهل يستطيع أن يفرغ العلبتين في اإلبريق ؟ فسر اجابتك  2.75ل و في الثانية 1.75

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

............................................................................................ 
 في المخبار المجاور اليها باألسهم  المقاييس المشار ( اقرأ7

 الكمية )باللتر( الكمية )مل(  
   أ
   ب
   ج
   د
 

ب( 8  .لتر أقرب إلى باللتر التالية القياسات من قياس   كل   قرِّ
 ألقرب لتر القياس 
  ل 6.1 أ
  ل 9.9 ب
  ل8.2 ج
  ل 0.7 د

9 ) 
 خطأ صواب العبارة 

   غم  45.7وكغم  3غم = 3457 أ
   مل  450ل = 0.45 ب
لتر تكفي  2فإن  القهوة،إذا كان ربع لتر يكفي لعمل كوب من  ج

 كوب من القهوة  12لعمل 
  

   غم  250ربع كيلو غرام يساوي  د
 

 ماء  حليب  عصير  سائل ال
 ل  1.2 مل 480 مل 120 الكمية

أ
 ب
 ج

 د
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الصف السادس  تمارين متنوعة لمادة الرياضيات
محمد الرواحي  إعداد األستاذ :                           الفصل الدراسي الثاني 
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 تحويل الوقت: 18-1
 دقيقة  20وساعات  3( استغرق فيصل في مذاكرته الختبار مادة الرياضيات 1

 حوط الوقت المستغرق بالدقائق:
 دقيقة 220دقيقة               200دقيقة                180دقيقة                 140

  التحويل:أيهما على صواب في اختيار عملية (2
           أحمد  عائشة 

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

......................................... 
 (  =،  >،  > ضع إشارة )  (3

 لتكوين جملة صحيحة في كل مما يأتي:
 ساعات  3دقيقة               135 (أ

 ساعة  40ب( يومان                   

4) 

 خطأ صواب العبارة 
   مساًءا 4:00تقابل الساعة  17:00الساعة  أ

   يوم  14وعان تعادل أسب ب
   ئق دقا 3ثانية أكثر من  300 ج
    4:15دقية تكون الساعة  35بعد  . فإن3:40ساعة إذا كانت ال د

أحم  يوميا. يبدأدقيقة على األقل  20ينصح األطباء بممارسة التمارين الرياضية لمدة (5
 صباحا. فهل 9:15حتى الساعة  ويستمرصباحا  8:52بممارسة رياضة المشي عند الساعة 

 ال  نعم                    وضح ذلك األطباء؟نستطيع االعتبار أن أحمد أخذ بنصيحة 
............................................................................................................ 

........................................................................................................... 
ما  مساءا. 3:25صباحا و عاد على الساعة  9:45(خرج أحمد من المنزل على الساعة 6

 هي مدة غيابه عن المنزل؟ 

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

 

للتحويل  لضرباستخدم ا
 من الثواني إلى الدقائق

للتحويل القسمة أستخدم 
 من الثواني إلى الدقائق 
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 ( رتب األوقات التالية من األصغر إلى األكبر 7

 أ(                           ب(                            ج(                                 د(    

    .................. ، .................... ، ................... ، ................... 

 دقيقة عن التوقيت الحقيقي 24( الساعة المجاورة متأخرة ب 8

           أوجد التوقيت الحقيقي؟

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

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

 حسام ))لقد وصلت إلى المركز التجاري تمام الساعة العاشرة (قال 9

 وغادرت في التوقيت الموضح في الساعة المجاورة((

 كم المدة التي قضاها حسام في المركز التجاري؟

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

 الذي يختلف عن األزمان الثالثة األخرى ،  حوط الزمن(10

 ب(                                       أ(

 د(                                       ج(

 .ووصولهاجدول اآلتي زمن مغادرة حافلة يبين ال (11

 

 

 

 ....................  زمن؟أطول تستغرق  تيما الرحلة ال (أ

 ..................... زمن؟تستغرق أقصر لة التي الرح ما (ب

 

ساعة  150 أسبوعان  يوم  13
ساعة 

 نصف شهر 

 دقيقة  54و ساعتان  دقيقة  114 و ساعتان

 دقيقة  234 دقيقة  54ساعات و  3
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