
6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



ت   ّ  الن َِّظاُم المِّ ِرِّ

6/1ف/ ب 



مِّن الوِّحداتِّ ُتسَتخَدُم لِّلقِّيامِّ هَو نِّظاٌم َعشرِّيٌّ يَ َتكوَُّن مِّن جمموعة  : الن ِّظاُم املِّرتِّي  
، َكقِّياسِّ الط ولِّ أو احلرارةِّ أو الزَّ  ي   مِّن عملِّياتِّ القِّياسِّ .َمنِّ أو الُكتلةِّ ِبِّ

َبةِّ لِّقِّياسِّ  ؟ َما وِّحدُة الط ولِّ املِّرتِّيَّةِّ املُناسِّ يَّاتِّ ُُسكِّ كِّتابِّ الر ِّايضِّ

.أمثِّلٌة لِّبعضِّ القِّياساتِّ ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ 

مليلتِرمليجِراممتِرملمتِر

6/1ف/ ب 



ت ِر (م)ال مِّ

6/1ف/ ب 



يَّةِّ ِفِّ (: م)املِّرترُ  . الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ ُهَو وِّحدُة قَِّياسِّ الط ولِّ األساسِّ

بةِّ لِّقِّياسِّ َعرضِّ َما وِّحَدُة الط ولِّ املِّرتِّيَّةِّ املُناسِّ 
؟ النَّافِّذةِّ ِفِّ ُغرفةِّ الصَّف ِّ

ُظ أنَّ  ريًا االرتِّفاَع َيزِّيُد َكثِّ لِّقياسِّ ارتِّفاعِّ املدرسةِّ ُنالحِّ
،عَلى نِّصفِّ قِّطعةِّ النَّقدِّ، ويَقِّل  ك ثِّريًا َعن ُطول شارِّعِّ

بةِّ لِّ هَي وِّحدُة الط ولِّ املِّرتِّ ( م) املِّرتُ إِّذنر  قِّياسِّ يَّةِّ املُناسِّ
.ارتِّفاعِّ املدَرسةِّ 

6/1ف/ ب 



ت ِر ل ِّمِّ ( لمم)المِّ

6/1ف/ ب 



. الصَّغِّريةِّ هَو وِّحدٌة مِّرتِّيٌَّة لِّقِّياسِّ األطوالِّ (: ملم)املِّل ِّمِّرتر 
.ملم1000= م 1

ثااًل لِّبعضِّ القِّياساتِّ تكوُن الوِّحدُة املِّرتِّيَّةُ  َا أعطِّ مِّ َبُة لِّقَِّياسِّ أطواِلِّ  املُناسِّ
.هَي املِّليمِّرت

ل ِّيمِّرتر 1ُُسُك القِّطعةِّ النَّقدِّيَّةِّ   .اتقرِّيبً ( ملم ) مِّ
بهَي وِّحدُة الطولِّ (ملم) فَاملِّل ِّمِّرتر إِّذنر  ةِّ لِّقِّياسِّ  املِّرتِّيَّةِّ املُناسِّ

.  ُُسكِّ القِّطعةِّ النَّقدِّيَّةِّ 

ا ملم

6/1ف/ ب 



ت   (سم)ِر السَّن تِّمِّ
سم 100= ا م  

ملم 10= سم 1

6/1ف/ ب 



، هَي وِّحدٌة مِّرترِّيٌَّة لِّقِّياسِّ ال(: سم)السَّنرتِّمِّرتر  .م1= سم 100طولِّ

بةِّ لِّقِّياسِّ ارتِّفاعِّ َما وِّحدُة الطولِّ املِّرتِّيَّةِّ املُناسِّ 
؟ ُصندوقِّ التفاحِّ

َا أنَّ عرَض الطاوِّلةِّ يزِّيُد كثِّريً  طعةِّ ا عَلى نِّصفِّ قطرِّ قِّ ِبِّ
نُه النقدِّ، ويَقِّل  َعن عرضِّ البابِّ الذِّ  ي َتدُخُل مِّ

هَي وِّحدُة الطولِّ ( سم )فَالسَّنرتِّمِّيرتالطَّاوِّلُة؛ لَِّذا 
َبةِّ لِّقِّياسِّ عرضِّ الطاوِّلةِّ ا .لِتِّ نكُتُب عَليَهااملُناسِّ

6/1ف/ ب 



ت ِر يلُومِّ (كلم)الكِّ

= كلم 1

م 1000

6/1ف/ ب 



. الطوِّيلةِّ هَو وِّحدٌة مِّرتِّيٌة لِّقِّياسِّ املَسافاتِّ (: كلم)الكِّيُلومِّرت
.مرت1000=كيلومرت 1

بةِّ لِّقِّياسِّ املسافةِّ ب نَي املَنزِّلِّ واملدرسةِّ؟َما وِّحدُة الطولِّ املِّرتِّيةِّ املُناسِّ

َِّدُ لِّقِّياسِّ املَسافةِّ بنَي مكَة املُكرمةِّ وامل دينةِّ املنورةِّ، 
يةِّ؛ أنَّ املسافَة أكرُب مِّن طولِّ أحدِّ شوارعِّ املُ  ُدنِّ الرئِّيسِّ

ثَل الكيلومرت؛لَِّذا َنسَتعمُِّل وِّحدَة قِّياس  كبرية  مِّ 
املُناسبةِّ لِّقِّياسِّ هَي وِّحدُة الطولِّ (كلم ) الكِّيلومرتلِّذلَك 

.املسافةِّ بنَي مكَة املكرمةِّ واملدينةِّ املنورةِّ 

6/1ف/ ب 



الـُكت لَة

6/1ف/ ب 



.ادَّة  هَي ُكتلُة الشَّيءِّ وهَي مِّقداُر َما فِّيه مِّن م: الُكتلةُ 

جيادِّ ُكت ؟لةِّ بعضِّ األشياءِّ َما الوسائُِّل الِتِّ ُُيكُِّن استِّخداُمَها ِلِّ

ُكتلُة األشياءِّ ختَتلُِّف بعُضها َعن بعض  ِبِِّّقدارِّ 
َما فِّيها مِّن َمادَّة ، َفَمثاًل ُكتلُة ُمشَبكِّ الورقِّ 

ًدا .ُتَساوِّي جراًما واحِّ
ًدابَيَنَما ُكتلُة الكِّتابِّ املُجاوِّرِّ لُه ُتساوِّي كِّيل .وجراًما واحِّ

6/1ف/ ب 



يلُوجَِرام  (مكج)الكِّ

6/1ف/ ب 



 لِّقِّياسِّ الُكتلةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ (: كجم)الكِّيلوجرام 
.جرام1000=كيلوجرام 1

:أي  التَّقدِّيَرينِّ معقوٌل لُِّكتلةِّ احلاُسوبِّ احملُمولِّ 
ح السَّببَ 2جرام أم 2 .كِّيلوجرام؟ َوض ِّ

َا أنَّ ًكتلَة ُصندوقِّ البطاطِّسِّ تزِّيدُ  ،6 عَلى ُكتلةِّ ِبِّ تفاحات 
بةُ هَي الوِّحدُة املِّرتِّيُة افَالكِّيلوجرامإِّذنر  ملُناسِّ

.لِّقِّياسِّ ُكتلةِّ ُصندوقِّ َبطاطِّس  

6/1ف/ ب 



َِراُم  (جم)الجِّ

6/1ف/ ب 



قِّياسِّ الُكتلةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ لِّ (: جم)اجلَِّرام 
.ملجرام1000= جرام 1

جلرامِّ إَذا َعلِّمَت أنَّ كُ  سم  ِبِّ ُب ُكتلَة جِّ تَلَتُه ِبلكيلوجرام؟ َكيَف ََتسِّ

َا أنَّ ُكتلَة الورقةِّ َتزِّيُد عَلى ُكتلةِّ ُمشبَ  كِّ ورق  ُكتلُتُه ِبِّ
تفاحات  ُكتلتُ َها 6جراًما واحًدا، وتقِّل  َعن ُكتلةِّ 

بةُ  لِّقِّياسِّ كيلوجرام  واحد ، إِّذنر فَاجلرام هَي الوِّحدُة املُناسِّ
.ُكتلةِّ ورقة  مِّن دفرتِّ املالَحظاتِّ 

6/1ف/ ب 



َِرام ل ِّجِّ المِّ

6/1ف/ ب 



ريةِّ  لِّقِّياسِّ الُكتلِّ الصَّغِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ (: ملجم)املِّل ِّجرام
.ملجرام1000= جرام 1

بُة لقِّياسِّ ُكتلةِّ حبَّةِّ  .ُسكَّر ؟ ُثَّ َقدِّ رر ُكتَلتَ َهاَما الوِّحدُة املِّرتِّيُة املُناسِّ

ًما واحًدا، واحلبَُّة حبة  مِّن ُحبيباتِّ املِّلحِّ ُكتلُتها جرا1000
دُة مِّن احلُبيباتِّ ُكتَلتُ َها صغريٌة جِّ  داا، وتُ َقاُس بِّوِّحدةِّ الواحِّ

.ُكتلة  أصغَر مِّن اجلرامِّ وهَي املِّليجرام
اتِّ بُة لِّقِّياسِّ إحَدى ُحبيبهَي الوِّحدُة املِّرتِّيُة املُناسِّ املِّليجرامإِّذنر 
.املِّلحِّ 

ملجم1000 جم1

6/1ف/ ب 



ــعَة الس ِّ

6/1ف/ ب 



َعةُ  .هَي مِّقداُر َما ُُيكُِّن أن ََيوِّيهِّ وِّعاءٌ : الس ِّ

عةِّ؟وِّحداُت القِّياسِّ املِّرتِّيَّةِّ الشائِّعةِّ لِّ َماهيَ  قِّياسِّ الس ِّ

، َفَمثالً  عُة األوعِّيةِّ ختتلُِّف بعُضَها َعن بعض  ِِّ سِّ عُة ُعلبةِّ اللَّ  سِّ
ًدا .  ُتساوِّي لِّرتًا واحِّ

عاتِّ الصغِّريةِّ  َعُة الَقطَّارةِّ مِّن الس ِّ بينَما سِّ
ملللرتِّ فتُ َقاُس  .ِبِّ

6/1ف/ ب 



(ل) الل ِّت ِر 

لتِر1
=ل 1

ملل1000

6/1ف/ ب 



عاتِّ الكبِّريَةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرترِّي ِّ لِّقِّي(: ل)الل ِّرترُ  .اسِّ الس ِّ

عةِّ وِّعاءِّ طبخ   بُة لِّقِّياسِّ سِّ َعةَ َما الوِّحدُة املِّرتِّيُة املُناسِّ ؟ ُثَّ َقد ِّر الس ِّ ط  . ُمتَوس ِّ

عَة بَ رَّاَداتِّ ماءِّ زمزَم أكرُب مِّن َا أنَّ سِّ .قَارورةِّ املِّياهِّ املُعبَّأةِّ ِبِّ
عةِّ الل ِّرتإِّذنر  بٌة لِّقِّياسِّ سِّ .  بَ رَّاداتِّ ماءِّ زمزمَ وِّحدٌة ُمناسِّ

6/1ف/ ب 



لِّ لِّت ِر ( مل)المِّ

6/1ف/ ب 



عاتِّ الصَّغِّريةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّرتِّي ِّ لِّقِّ (: مل)املِّل ِّلِّرتر  . ياسِّ الس ِّ
.مللرت1000=لرت 1

يَّةِّ عصريِّ اللَّيمُ  بُة لِّقِّياسِّ كِّم ِّ ونِّ َما الوِّحدُة املُناسِّ
َعةَ  ؟ ُثَّ َقدِّ ر الس ِّ .ِفِّ حبَّةِّ لَيمون 

عَة كوبِّ املاءِّ أكرُب مِّن َا أنَّ سِّ َقطَرةِّ العنيِّ وأصغرُ ِبِّ
.مِّن قارورةِّ املِّياهِّ املُعبَّأةِّ 

بٌة لِّقِّ املِّللرتُ إِّذنر  عةِّ كوبِّ املاءِّ وِّحدٌة ُمناسِّ .ياسِّ سِّ

6/1ف/ ب 


