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ي  ِوْحَدةٌ َغْيُر قِ  ِِ ةيَس

2/2ف/ب

:القياس



، ليَماَذا يُ ْعطيي اْلقييَ  ثَالي السَّابيقي ًة اُس ِبيََشابيكي اْلَوَرقي إيجابَ ِفي اْلمي
؟ ْلُمَكعََّباتي ُُمَْتليَفًة َعن اْلقيَياسي ِبي

2/ 2ف/ ب

يَّة   َي َأْشَياٌء يُْ : ويْحَدٌة َغْْيُ قيَياسي ، : ْثلَ كيُن اْستيْعَماُُلَا ليْلقيَياسي مي هي النََّماذيجي
، َأْقََل  ، َأْقََلُم الت َّْلوييني . ُم الَََّاا ي َمَشابيكي اْلَوَرقي

َقييَس ُطوَل قَ َلمي الَََّاا ي َأْستَ عْ  :َبة  ميُل ويْحَدَة قيَياس  ُمَناسي ِلي
يَّة  وَ  .ويْحَداٌت َغْْيُ قيَياسي

ُطوُل قَ َلمي الَََّاا ي ُيَساويي
َييًبا، َأْو 6 َييًبا8ُمَكعََّبات  تَ ْق .         َمَشابيَك تَ ْق



أَقِيُس 

طول القلم
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ُد الطُّوَل َأو اْْلْرتيَفاَع َأو اْلُكت ْ : َأقييسُ  ْستيْعَمالي َأْي َأجي َعَة، ِبي َلَة َأو الس ي
يَّة   يَّة  َأْو َغْْيي قيَياسي .ويْحَدات  قيَياسي

ثَالي السَّ  ؟ َوَهْل اْختَ َلَف اْلقيَياسُ َكْم ُمْشَبًكا ُطوُل اْلَقَلمي اْلَواريدي ِفي اْلمي َأْم ابيقي
َْل؟

:اتي ُطولي اْلَقَلمي ُيْكيُن اْستيْعَماُل اْلُمَكعَّبَ ليقيَياسي 
ْلُمَكعََّباتي  .َأقييُس  ُطوَل اْلَقَلمي ِبي

10ُطوُل اْلَقَلمي 

2/ 2ف/ ب

..........ُطوُل اْلَقَلمي 



الطُّــول 
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ْقَداُر ُطولي َهَو اْلَمَساَفُة ميْن بيَدايَةي الشَّْيءي إيَل : الطُّولُ  َايَتيهي، َوُهَو مي  ِني
ْسم   .جي

نَ ُقوُل َعن اْلَمَساَفةي ميْن بيَدايَةي اْلَقَلمي 
َايَتيهي  .اْلَقَلمي ُطولُ إيَل ِني

2/ 2ف/ ب

طول القلم

، َأيُّ اْْلَجابَ تَ  َيَفةي ُطولي اْلكيَتابي ًة؟ ليَمْع َِ ي ِي ُُ َا ْْيي َتُكو

هبه أمل



ِ ْنتِمِ  تْرال
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سنتيمرتات10

سنتيمرت



دي ُيسَ  َُ ُطوُل اْلُمَكعَّبي اْلَواحي دً إيَذا َكا رْتًا َواحي ا، اويي َسْنتيمي
؟ رْتًا ُطوُل اْلَقَلمي َفَكْم َسْنتيمي

َُ ُطوُل اْلُمَكعَّبي اْلوَ  دي      إيَذا َكا ،َسْنتيميرْت 1= احي
لتَّالي فَ ُيْمكيُن اْستيْعَمالُُه َكويحْ  ؛ َوِبي  ُطوُل َدةي قَياس 

اةي ِفي الصُّورَةي اْلُمجَ  َِ ْم 4اويرَةي ُيَساويي اْلمي
.َسْنت ميرْتَات

اتَسْنتيميرتَْ 4

جَيادي اِْلَْطوَ ُهَو ويْحَدُة قيَياس  ميرْتييَّة  : السَّْنتيميرْت  الي َواْلْرتيَفاَعاتي  ُتْستَ ْعَمُل ْليي
ْيَةي  .اْلَقصي
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َِسَحةٌ أَكْ  بَرِم
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ط الشَّْكَل الَّذيي ميَساَحُتُه َأْكَبُ  .َأحي

ْنَطَقُة الَِّتي تُ غَ  َيَة ُغَْ اْلمي َفةي الصَّف ي ط يي َأْرضي
ْنَطَقةي  ْطَح الَِّتي تُ َغط يي سَ َأْكَبُ ميْن اْلمي

؛ ليَذليَك نَ قُ  ي ي َْسي ََْفُة الصَّ : ولُ اْلُك ف ي ُغ
.ميَساَحًة َأْكَبَ تُ َغط يي 

ْنَطَقٌة تُ َغط يي َشكْ : ميَساَحٌة أْكَبُ  ََ هيَي مي .ًَل َأْكَبَ ميْن َشْكل  َآَخ
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َِسَحةُ ا رْْلَْكبَ اْلِم
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َا، َواْكتُ  َْسبي ميَساَحاِتي َتديًًئ 3، 2، 1ب اِْلَْرقَاَم رَت يب اِْلَْشَكاَل ِبي ُمب ْ
لشَّْكلي ذيي اْلميَساَحةي اِْلَْكَبي  :ِبي

 اْلُمَجاويرَةي،ميْن ََمُْموَعةي اِْلَْشَكالي 
هييَ ( 2)ميَساَحُة الشَّْكلي رَْقُم 

.اْلميَساَحُة اِْلَْكَبُ 

.ْكل  ميْن ََمُْموَعةي َأْشَكال  هيَي َأْكَبُ ميَساَحةي شَ : اْلميَساَحُة اِْلَْكَبُ 
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َِسَحةٌ أَصْ  غَرِم
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ط الشَّْكَل الَّذيي ميَساَحُتُه َأْاغَ  .َُ َأحي

ْنَطَقُة الَِّتي تُ َغط ي  ْفرَتي اْلمي َُ ي َوْجَه الدَّ  َأْاَغ
ْنَطَقةي الَِّتي ت ُ  طَّاويَلةي؛ َغط يي َسْطَح الميْن اْلمي

ميَساَحًة ي ْفرَتي يُ َغط ي َوْجُه الدَّ : ليَذليَك نَ ُقولُ 
 ََ .َأْاَغ

 َُ ْنَطَقٌة تُ َغط يي شَ : ميَساَحٌة َأْاَغ ََ هيَي مي ََ ميْن َشْكل  َآَخ .ْكًَل َأْاَغ
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َِسَحةُ ا رْْلَْصغَ اْلِم
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َا، َواْكتُ  َْسبي ميَساَحاِتي َتديًًئ 3، 2، 1ب اِْلَْرقَاَم رَت يب اِْلَْشَكاَل ِبي ُمب ْ
َي  لشَّْكلي ذيي اْلميَساَحةي اِْلَْاَغ :ِبي

 اْلُمَجاويرَةي،ميْن ََمُْموَعةي اِْلَْشَكالي 
هييَ ( 3)ميَساَحُة الشَّْكلي رَْقُم 

 َُ .اْلميَساَحُة اِْلَْاَغ

 َُ َُ ميَساَحةي شَ : اْلميَساَحُة اِْلَْاَغ .ْكل  ميْن ََمُْموَعةي َأْشَكال  هيَي َأْاَغ
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َِــسَحة اْلِم
وحدة 
َبعة م
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ََب ََّعةي الَل َ : اْلميَساَحةُ  ْْيي زيَمةي ليتَ ْغطيَيةي َشْكل  َما ميْن غَ هيي َعَدُد اْلويْحَداتي اْلُم
.َتَداُخل  

لويْحَداتي اْلُمََ  ب ََّعةي؟َما ميَساَحة الشَّْكلي اْلُمَقابيلي ِبي

َلةي الَِّتي  ََب ََّعةي اْلَكامي  تُ َغط ييَعَدُد اْلويْحَداتي اْلُم
.  الشَّْكلي ميَساَحَة الشَّْكَل املَُجاويَر ُُتَث يُل 

ُْ نَ ُقولُ  : إيَذ
ََب ََّعة  4= ميَساَحُة الشَّْكلي  .ويْحَدات  ُم

2/ 2ف/ ب


