
 

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 مهارات حياتية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة مهارات حياتية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/6skills1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة زيد بن حارثة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 www.almanahj.com/om موقع المناهج العُمانية                                                                

 

 

  )         ( سادسال.. الصف : ......االسم : ......................................................................
 ضع عبارة ) نعم ( أو ) ال ( بين القوسين : (1

 من فوائد التسميع انه يقّوي مالحظة الطالب . )             ( -أ
 ط . )            (من طرق الحفظ تحويل المعلومات إلى مخط -ب
 يعتبر التكرار أفضل طريقة لحفظ رقم حسابي طويل . )            ( -ج
 إن خرجت في رحلة فخذ خزانة اإلسعافات األولية معك . )             ( -د

 من فوائد المراجعة أنها تحث على البحث والتفكير في المادة . )             ( -هـ 
 

 

 ية بما يناسبها : أجب على األسئلة التال (2
 : ينقسم التسميع إلى قسمين -أ

1- .............................. 
2- .............................. 

 أذكر ثالثة من محتويات صندوق اإلسعافات األولية : -ب
1-.................................... 
2-.................................... 
3-....................................  

 

  
 
 
 

  ... الصف : السادس )         (....االسم : .....................................................................
 ضع عبارة ) نعم ( أو ) ال ( بين القوسين :( 1

 من فوائد المراجعة أنها تحث على البحث والتفكير في المادة . )             ( -أ 
 إن خرجت في رحلة فخذ خزانة اإلسعافات األولية معك . )             ( -ب
 يعتبر التكرار أفضل طريقة لحفظ رقم حسابي طويل . )            ( -ج
 (            من طرق الحفظ تحويل المعلومات إلى مخطط . ) -د

 من فوائد التسميع انه يقّوي مالحظة الطالب . )             ( -هـ 
 

 أجب على األسئلة التالية بما يناسبها : ( 2
 تنقسم المراجعة إلى قسمين : -ت

1-.............................. 
2-.............................. 

 ولية :أذكر ثالثة من محتويات صندوق اإلسعافات األ -ث
1-...................................... 
2-......................................  
3-...................................... 

http://www.almanahj.com/om

