
5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



ت   ي  الن َِّظاُم المِّ رِّ

5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 

 الوِّحداُت الِتِّ َتعتمُد عَلى هَو نِّظاُم قِّياٍس ُتسَتعَمُل فيهِّ : الن ِّظاُم املِّْترِّي  
.الن ِّظامِّ الَعشرِّيِّ  

مَها لِّقِّياسِّ ارتفاعِّ مبََن؟ َما الوِّحدُة املِّْتِّيَُّة املُناسبُة الِتِّ َنستخدِّ 

أمثلٌة لِّبعضِّ القِّياساتِّ 
. ي ِّ الن ِّظام املِّْت ِفِّ 



ت   (سم)ر السَّن تِّمِّ

سم100= م 1

ملم10= سم 1

5/ 2ف/ ب 



.ولِّ هَو وِّحدٌة مِّْترِّيٌَّة لِّقِّياسِّ الط  (: سم)السَّنتِّمِّْت
.مْت1=سنتيمْت100

در طوَل قِّطعةِّ الطباشريِّ إََل أقربِّ َسنتِّمِّْت .أوجِّ

َا أنَّ عرَض اإلِّصبعِّ ُيساوِّي  .سم تقريًبا1ِبِّ
ناسبةِّ لِّقياسِّ عرضِّ هَي وِّحدُة الطولِّ املُ ( سم)السَّنتِّمِّْت إِّذنر 

.اإلصبعِّ 

5/ 2ف/ ب 

ا سم



ت ر لِّ مِّ ( ملم)ال مِّ

5/ 2ف/ ب 

سم1= ملم 10

م 1= ملم 1000



.ياءِّ الصغريةِّ هَو وِّحدٌة مِّْتِّيٌة لِّقِّياسِّ أطوالِّ األش(: ملم)املِّل ِّمِّْت
.مْت1=ملمْت1000

ٍء ِفِّ ُغرفةِّ الصَّف ِّ يكوُن قِّياُس طولهِّ  ملِّل ِّمِّْتاتِّ َمث ِّلر لَِّشير .هَو األنسبُ ِبِّ

.ملم1ُُسرُك قِّطعٍة نقديٍة ُتساوِّي 
ة دُة الطولِّ املِّْترِّيَّ هَي وِّح(ملم)فَاملِّل ِّمِّْتإِّذنر 

.   عةِّ النقديةِّ املُناسبةِّ لِّقِّياسِّ ُُسكِّ القِّط

5/ 2ف/ ب 

ا ملم



ت ر (م)ال مِّ

5/ 2ف/ ب 

سم100= م 1

ملم1000= م 1



يَُّة لِّقِّياسِّ الطولِّ (: م)املِّْت .ِفِّ الن ِّظامِّ املِّْتِّي ِّ هَو الوِّحدُة املِّْتيُة األساسِّ
.سم100= م 1

سرٍ  ، هلر ُُيكُن لِّشاحنٍة ثُبِّ َتت اللَّوحُة املُجاوِّرُة عَلى جِّ
سم املروُر مِّنر حتتِّ اجلسرِّ؟420ارتفاُعَها 

م  1ُيساوِّي ارتفاُع مِّقبضِّ البابِّ عنر األرضِّ 
.تقريًبا
ملُناسبةِّ هَي وِّحدُة الطولِّ ا( م ) املِّْتإِّذنر 

.لِّقِّياسِّ االرتفاعِّ 
ا م

5/ 2ف/ ب 



ت ر يلُومِّ (كلم)ال كِّ

= كلم 1

م 1000

5/ 2ف/ ب 



.الطويلةِّ هَو وِّحدٌة مِّْتيٌة لِّقِّياسِّ املسافاتِّ (: كلم)الكِّيُلومِّْت
.مِّْت1000=كِّيلومْت1

كَّةِّ قِّط . اٍر؟ بر ِّرر إجابَتكَ َما الوِّحدُة املُناسبُة لِّقِّياسِّ طولِّ سِّ
.امللمْت،  السنتيمْت،  املْت،  الكيلومْت

املَسافُة بنَي منزلِّ أمحَد واملدرسةِّ 
(كلم)يلومِّْتالكِّ مِّن املسافاتِّ الطويلةِّ، لِّذلَك 

قِّياسِّ هَي الوِّحدُة املِّْتيُة املُناسبُة لِّ 
.  طولِّ الطريقِّ إََل املدرسةِّ 

5/ 2ف/ ب 

ا كلم



ال ـُكت لَة

5/ 2ف/ ب 



.هَي مِّقداُر َما ََيوِّيهِّ اجلِّسُم مِّنر َمادَّةٍ : الُكتلةُ 

قدارِّ كتلةُ  األشياءِّ ختتلُف بعُضَها َعنر بعٍض ِبِّ
َما فيَها مِّن مادٍة، َفمثاًل ُكتلُة ُمشَبكِّ الورقِّ 

الكتابِّ اجملاورِّ ُكتلُة ُتساوِّي جراًما واحًدا، بينَما  
.لُه ُتساوِّي كِّيلوجراًما واحًدا

5/ 2ف/ ب 

حديد ستِّخداماتِّ إجيادِّ ا .لُكتلةِّ اذُكرر أمثلًة مِّن واقعِّ احلياةِّ الِّ



َراُم  (جم)الجِّ

5/ 2ف/ ب 



.هَو وِّحدٌة مِّْتِّيٌَّة لِّقِّياسِّ الُكتلةِّ (: جم) اجلِّرام

راًما واحًدا، فهلر  تتوقُع ُوجوَد ُكتلُة ُمشَبكِّ الورقِّ ُتساوِّي جِّ
.أجساٍم ُكتَلُتها أقل ؟ َمث ِّلر لِّذلكَ 

ُكتلُة قِّطعٍة مِّن شرَيةِّ اخلُبزِّ اجملاورةِّ 
.جرام تقريًبا( 1)ُتساوِّي 

هَي الوِّحدُة املُناسبُة لِّقِّياسِّ اجلِّرام إِّذنر 
.ُكتلةِّ قِّطعةِّ اخلُبزِّ 

5/ 2ف/ ب 

ا جم

ا جم



َرام ل ِّجِّ المِّ

5/ 2ف/ ب 



َرام .لِّ الصغريةِّ هَو وِّحدٌة مِّْتِّيٌَّة لِّقِّياسِّ الُكت(: ملجم)املِّلِّ جِّ
.ملجرام1000=جرام 1

اخلُبزِّ صغريٌة جًدا؛ لِّذلَك  فُ َتاَتةِّ ُكتلُة 
هَي الوِّحدُة املُناسبُة ( ملجم)املِّلجرام

.لِّقياسِّ ُكتلتَِّها

5/ 2ف/ ب 

ُكتلُة ثالثِّ إَِّذا كانتر ُكتلُة ُمشبكِّ الورقِّ جراًما واحًدا، َفَما
مللجراماتِّ مشابكِّ ورٍق  . ِبِّ

ا ملجم



يلُوجَرام  (مكج)الكِّ

5/ 2ف/ ب 

= كجم 1

جم1000



.قِّياسِّ الُكتلةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظَامِّ املِّْتي ِّ لِّ (: كجم )الكِّيُلوجرام 
.جرام1000= ا كيلوجرام 

جرام،1000إَِّذا كاَن كِّيلوجراًما واحًدا ُيساوِّي 
رامات؟4َفكيَف َتستطيُع حَتويَل  كِّيلوجرامات إََل جِّ

جرام،1000وِّي ُكتلُة قاَلبِّ احلَلَوى املُجاورِّ ُتسا
.وهَو يُعادُل كِّيلوجراًما واحًدا

ي ُة املُناسبةُ هَي الوِّحدُة املِّْتِّ الكِّيلوجرامإِّذنر فَ 
.لِّقياسِّ ُكتلةِّ قَالبِّ احلَلَوى

5/ 2ف/ ب 

ا كجم



الـطَّـن   هو الوحدة املناسبة: الطن
لقياس كتلة الفيل

5/ 2ف/ ب 



.ُكتلِّ الكبريةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّْتِّي ِّ لِّقِّياسِّ ال: الطَّن  
.كجم1000= ا طن 

لطَّ  ن ِّ؟َأي  األجسامِّ التاليةِّ ُُيكُن قِّياُس ُكتلتَِّها ِبِّ

كجم،1000ُكتلُة الشاحنةِّ املُجاورةِّ ُتساوِّي 
داً  .وهَو يُعادُل طنًّا واحِّ

ناسبةُ هَو الوِّحدُة املِّْتِّيَُّة املُ الَطن  إِّذنر فَ 
.لِّقِّياسِّ ُكتلةِّ الشاحنةِّ 

5/ 2ف/ ب 

ا طن



(ل) الل ِّت ر 

=ل 1

ملل1000

5/ 2ف/ ب 



َعةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّْتِّي ِّ لِّقِّياسِّ (: ل)الل ِّْتُ  .  الس ِّ

عتُ َها أكثُر مِّن الل ِّ  َوعِّيٍة سِّ .ْتِّ الواحدِّ ُاذُكرر أمثلًة ألِّ

عةِّ قارورةِّ املاءِّ املُجاوِّ  رَةِّ الوِّحدُة املُناسبُة لِّقِّياسِّ سِّ
.الل ِّْتهَي 

: َوُُيكُِّن أنر نقولَ 
عَة قارورةِّ ماٍء ُمتوسطةِّ احلجمِّ  . لِّْتًا واحًداإنَّ سِّ

5/ 2ف/ ب 



لِّ لِّت ر ( مل)ال مِّ

5/ 2ف/ ب 



عُة ُعلبةِّ احلليبِّ ِفِّ الصورةِّ املُقابلةِّ  لِّْت،2سِّ
عَة الُعلبةِّ  در سِّ ملِّل ِّلِّْتَأوجِّ .ِبِّ

عاتِّ الصغريةِّ هَو وِّحدٌة ِفِّ الن ِّظامِّ املِّْتِّي ِّ لِّقِّ (: مل)املِّل ِّلِّْت . ياسِّ الس ِّ
.مللْت1000=لْت 1

5/ 2ف/ ب 

عةِّ ا لَقطَّارةِّ هَي الوِّحدُة املُناسبُة لِّقِّياسِّ سِّ
.نقاٍط تقريباً 10، وهَو َما يُعادُل املِّل ِّلِّْت



الـثَّانِّيَة

5/ 2ف/ ب 



َدةٌ وِ هِّي (: ث)الثَّانِّيُة  ريٌَة، وتُ حر 60ساوِّي ُجزًءا واحًدا مِّن َزَمنِّيٌَّة َقصِّ
.ُجزًءا مِّن الدقيقةِّ 

أو القسمَة هلر تستعمُل الضَّربَ : مِّن املِّثالِّ السابقِّ 
رر إجابَتكَ 3لَِّكير جتَد عدَد الثواِنِّ ِفِّ  .دقائق؟ فس ِّ

.دقائق3َها ِفِّ ترتيبِّ ُغرفتِّ روانُ َتستغرُِّق 
.اثنيةً 60كل  دقيقٍة تُعادُل 

لثو  . اثنيةً 180اِنِّ إِّذنر الوقُت الذِّي تستغرِّقُُه ِبِّ

5/ 2ف/ ب 



قِّيقَة الـدَّ

5/ 2ف/ ب 



َيِوِ (:د)الدَّقِّيَقُة  َدُة قَِّياٍس لِّلزََّمنِّ، وهيه  ُجزًءا 60جزٌء واحٌد مِّنر حر
.مِّن السَّاعةِّ 

،اثنيًة ِفِّ عملِّ ُكوٍب مِّن الشَّايِّ 150استغرقتر ُسعاُد 
َفكمر دقيقًة استغرقتر ِفِّ ذلَك؟ 

ي أمحُد ِفِّ َحل ِّ واجباتِّهِّ املدرسي َا أنَّ يَقضِّ ةِّ ساعتني، ِبِّ
.دقيقةً 60الساعَة تُعادُل 

ي  ِفِّ َحل ِّ دقيقةً 120إِّذنر ُُيكُن القوُل أنَُّه يَقضِّ
.واجباتِّهِّ 

5/ 2ف/ ب 



السَّاَعة

5/ 2ف/ ب 



َيِوِ (:س)السَّاَعُة  ، َوالسَّ ه  َدُة قَِّياٍس لِّلزََّمنِّ َدُة ُتَساوِّي حر اَعُة الَواحِّ
.َدقِّيَقةً 60

ي ُمنريُة  ِفِّ يومًياساعًة واحدًة تقضِّ
َها، َفهَي تغسُل األط باَق، ُمساعدةِّ أم ِّ

، وُترت ُِّب غ .رفتَ َهاوخُترُِّج النفاايتِّ

دقيقًة ِفِّ 180إَِّذا استغرقتر ُمنريُة : مِّن املِّثالِّ السابقِّ 
لَك؟ُمساعدةِّ أم ِّها، َفَكمر ساعًة استغرقتر ِفِّ ذ

5/ 2ف/ ب 



م ال يـَــو 

5/ 2ف/ ب 



وِّيهَو وِّحدُة قِّياٍس لِّلزَّمنِّ، واليوُم الواحُد ُيسا(: ي) الَيومُ 
.ساعةً 24

ُة الر ِّحلةِّ إََل الفضاءِّ الِتِّ شاركَ   فيَها األمرُي سلطاُن بَلغَت ُمدَّ
ٍ  ُمسلٍم  . ساعًة تقريًبا170بنر سلماَن َكَأوَّلِّ رائٍد عربِّ

.ساعةً 24الواحُد يُعادُل اليومُ 
مِّ  ألايَّ ُة الر ِّحلةِّ ِبِّ .وساعتانأايمٍ 7: إِّذنر ُمدَّ

أايٍم إََل ساعاٍت؟7َكيَف حُتو ُِّل 

5/ 2ف/ ب 



ـبُوع األُس  بُوع   األس 

أيَّام7

5/ 2ف/ ب 



ُُتَا (: أ)اأُلسُبوُع  ، تبدأُ مِّنر يومِّ السبتِّ (ي)أايمٍ 7هَو فْتٌة زمنِّيٌة ُمدَّ
.وتنتهِّي يوَم اجلُُمعةِّ 

.  لصيفيةِّ يوًما ِفِّ سفرِّهِّ أثناَء الُعطلةِّ ا14قَضى خالٌد ُمد ة 
تُُه األسبوُع  :أايٍم، إِّذنر ُُيكُن أنر نقولَ 7ُمدَّ

َة  .ِفِّ سفرِّهِّ ُأسُبوعنيِّ قَضى خالٌد ُمد 

يوًما؟70َكمر ُأسُبوًعا ِفِّ 

5/ 2ف/ ب 



الـسَّنَة
(ن)السنة

(أ)أسبوع 52= 
(ش)شهًرا12= 

5/ 2ف/ ب 



ُُتَا (: ن)السََّنُة  .أسبوًعا52شهًرا، َوتُعادُل 12هَي فْتٌة زمنيٌة ُمدَّ

َة  .شهًرا48َقَضى فيصٌل ِفِّ دراستِّهِّ اجلامعيةِّ ُمد 
.شهًرا12تُعادُل السََّنُة 

.سنواتٍ 4ةِّ ُمدَُّة دراستِّهِّ اجلامعي: إِّذنر ُُيكُن أنر نقولَ 

شهًرا، 26استغرَق بِّناُء منزٍل ُمدََّة 
َفَكمر َسنًة استغرَق البناُء؟

5/ 2ف/ ب 



يالَزَمُن الُمن   قَضِّ

5/ 2ف/ ب 



ايتِّهِّ هَو الفرُق بنَي زمنِّ بِّدايةِّ حدٍث وَ : الزَّمُن املُنَقضِّي .َزمنِّ ِِّ

صباًحا، 6:45ةِّ بدَأ تدريُب فريقِّ ُكرةِّ قدٍم ِفِّ السَّاع
.صباًحا10:55وانتَهى ِفِّ متامِّ الساعةِّ 

ُة التدريبِّ ُتسمَّى يالزَّمَن املُنقَ )ُمدَّ (=ضِّ
،(بِّ زمُن بدايةِّ التدري)–( زمُن ِايةِّ التدريبِّ )

ي  .دقائق10ساعاٍت وَ 4فيكوُن الزمُن املُنَقضِّ

5/ 2ف/ ب 

ِّ؟ َما أمهيُة معرفةِّ وقتِّ احلدثِّ إلِِّّجيادِّ الزمنِّ املُنَقضِّ  ي بنَي حدَثنير


