
4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



ةتِْري  الِوْحَدةُ المِ 

4/ 2ف/ ب 



. رِتِّ ِ هَي ِوحدُة ِقياٍس ِف النِ ظاِم املِ : الِوحدُة امِلرتِيَّةُ 

اِع ََنلٍة؟َما الِوحدُة امِلرتيُة املَُناِسبُة ِلِقياِس ارتِف

رٍة، املُناِسبُة ِلقياِس طوِل َجز الِوحدُة امِلرتِيَّةُ ِوحدُة السَّنِتيمرت هَي 
زرِة، َنضُع ِبدايَة امِلسطرِة عنَد أحِد َطرَِفْ الَ 

وُنالِحُظ أنَّ الطَّرَف الثَّاِن ِللَجزرِة 
.َسنِتيمرتًا ِبقليٍل 13قبَل َعالمِة  

.َسنِتيِمرتًا َتقرِيًبا13ِإَذْن ُطوُل الَزرِة ُيَساِوِّ 

4/ 2ف/ ب 



( لمم)اْلِملِّمتْر 

4/ 2ف/ ب 

سم 1= ملم 10



.ألشياِء الص غريةِ هَو ِوحدٌة ِمرتِيٌَّة ِلِقياِس َأطواِل ا(: ملم)امِللِ ِمرت

.هَو األْنسبُ ِِبمِللِ ِمرتاتِ ِه َمثِ ْل ِلَشْيٍء ِف ُغرفِة الصَِّف يكوُن ِقياُس ُطولِ 

.ملم1َورقاٍت تقريًبا ُتساِوِّ 6ُُسُْك 
وِل امِلرتِيَّةِ هَي ِوحدُة الط  (ملم)فامِللِ ِمرتإذْن 

.  َورقاتٍ 6املُناسبِة ِلِقياِس ُُسِك 

4/ 2ف/ ب 



(سم)الس ْنتِمتْر

م 1= سم 100



.لِ هَو ِوحدٌة ِمرْتِيٌَّة ِلِقياِس الطو (: سم)السَّْنِتِمرت
.ِمرت1=َسنِتيِمرت100

د الِوحدَة امِلرتِيَة املُناسبَة ِلِقياِس ُطوِل قلِم ا ْر ُطوَلهِ َحدِ  .لرَّصاِص، ُثَّ َقدِ 

.سم َتقرِيًبا1َعرُض الزِ ِر ُيَساِوِّ 
.ِقياِس َعرِض الِزر ِ هَي ِوحدُة الط وِل املُناِسبُة لِ ( سم ) السَّنِتِميرتإذْن 

4/ 2ف/ ب 

ا سم



(م)اْلِمتْر



. لطوِل ِف النِ ظاِم امِلرِتِّ ِ هَو الِوحدُة امِلرتِيَُّة األساِسيَُّة ِلِقياِس ا(: م)امِلرت

ياِس َعرِض ُغرفِة ِلماَذا َيكوُن اسِتعماُل الشَّريِط امِلرِتِِّ  ِلقِ 
الصَّفِ  أنسَب ِمن امِلسَطرِة؟

.َتقريًبام1ِوِّ اْرتفاُع ُكرِسيٍ  ُيسا
الط وِل هَو ِوحدةُ ( م ) امِلرتإذْن 

.ي ِ تِفاِع الُكرسِ املُناِسَبُة ِلِقياِس ارْ 
ا م

4/ 2ف/ ب 



(كلم)اْلِكيلُوِمتْر

= كلم 1

م 1000

4/ 2ف/ ب 



.افاِت الطَّويلةِ هَو ِوحدٌة ِمرتِيٌَّة ِلِقياِس املَس(: كلم)الِكيُلوِمرت

: ملَطارِ اختاِرِّ التَّقديَر املُناِسَب ِلُطوِل ُمَدرَِّج ا
.ِكيُلوِمرْتات5،َسنِتيِمرتًا 50،أْمتارٍ 5،ِملِ ِمرتَات5

ومكَة املُكرمةِ القصيمِ املسافُة بنَي 
(كلم )الِكيُلوِمرتِمن املَسافاِت الطويلِة؛ ِلذلَك 

. والقصيمِ مكَة املكرمِة هَو الوِحدُة امِلرتِيَُّة املُناِسبُة ِلِقياِس املَسافِة بنيَ 

4/ 2ف/ ب 



اْلُمِحيــط 

4/ 2ف/ ب 

طارِ  ُطوُل اْْلِ
اْْلَارِِجيِ  ِللْشكل 

.ُمِحيطُ الْ ُُيَثِ ُل 



.َلقٍ هَو ُطوُل اَْلطِ  ال ِذِّ ُيُِيُط ِبشكٍل ُمغ: املُِحيطُ 

 ، َُيِشي َبدٌر ُكلَّ يوٍم حوَل حديقِة احلَيِ 
واملسافُة ال ِِت يقطُعَها ِف الدورِة الواحدِة 

احلديقِة، َوُُيكُن ِبَْمِع أطواِل ُُميطَ ُُتَثِ ُل 
: أْضالِع احلديقِة أن نُوِجَد ُُميَطَها َكَما يِلي

.ِمرتًا110=20+35+20+35= املُحيُط 

َما ِعالقُة املُـــِحـــيِط ِِبلطـ ـــوِل؟

4/ 2ف/ ب 



اْلِمَســاَحة 

4/ 2ف/ ب 



غطيِة ِمنَطقٍة أو شكٍل هَي َعدُد الِوحداِت املُربَّعِة الالَّزِمِة لِت: امِلَساحةُ 
.ُدوَن َتَداُخلٍ 

غُ َوالَدُه ِف ِزراعِة احلِديقِة ال ِِت يَبلُ ََنيفٌ ُيَساعُد 
ُُتَثِ ُل امِلنَطقُة املَْزُروعُة . م5م ، َوَعرُضَها 10ُطوُُلَا 

ِبَعدِ  امِلساحِة احلَِديقِة، َوُُيِكُن ِإجيادُ ِمساحَة 
الِوحداِت املُربَّعِة الالزِمِة لِتغِطيِة احلديقِة، 

.َكَما ِف الشَّكِل املُظلَِّل املَُجاِورِ 
.ِمرتًا ُمَربَـًّعا50َوِِبلتَّاِل ِمَساحُة احلديقِة ُتساِوِّ 

ِمَساحِتِه؟ وَما اْلَفرُق بنَي ُمُِيِط َشْكٍل 
م10

م5

4/ 2ف/ ب 



َةالِوْحَدةُ الُمرَ  َّبَ 

4/ 2ف/ ب 



.السَّنِتيِمرت املَُربَّعِ هَي ِوحدُة ِقياِس امِلَساحِة، ِمثلَ : الِوحدُة املُربَّعةُ 

ِقياِس ِمساحِة ِسجَّادةٍ َما الِوحدُة املَُربَّعُة املَُناِسبُة لِ 
م؟ 3م وعرُضها 5ُطوُُلا 

املَُربَّعِة، ُُيكُن ِإجياُد ِمساحِة الشَّكِل املُظَلَِّل ِبَعدِ  الِوحداتِ 
.ِوحدًة ُمربعةً 25فتكوُن ِمساحُة الشَّكِل 

ياسِ ِلقِ الِوحدُة املُربَّعُة وِبعرَِفِة ُطوِل وعرِض الشَّكِل، فَ 
.  ِمساحِة الشَّكِل هَي السَّنِتيِمرت املُربعِ 

.َسنِتيِمرتًا ُمَربَـًّعا25ِإذْن امِلساحُة ُتَساِوِّ 

سم5

سم5

م3

م5
4/ 2ف/ ب 



(ل) اْلِلتْر 

=ل 1

ملل1000

4/ 2ف/ ب 



.  النِ ظَاِم امِلرْتِّ ِ هَو الِوحدُة األساِسيَُّة ِلِقياِس السِ عِة ِف (: ل)اللِ رْت 

.للِ رْت اذُْكْر أمِثلًة أِلَْشَياٍء تـَُقاُس ِسَعتُـَها ِبِ 

.اللِ رْت رِة هَي الِوحَدُة املُناِسبُة ِلِقياِس ِسعِة ُعلبِة احلَليِب املُجاوِ 
.َوُُيكُن اسِتعماُل املَنِطِق لِتقديِر السِ عةِ 

.  ِلرت2التَّقِديُر األنسُب ِلسعِة الُعلبِة : فنَـُقولُ 

4/ 2ف/ ب 



( مل)اْلِملِّلتْر

4/ 2ف/ ب 



َعاِت الصَِّغريَةِ هَو ِوحدٌة ِف النِ ظَاِم امِلرْتِِِّ  لِ (: مل)امِللِ ِلرْت  . ِقياِس السِ 
.ِملِ ِلرْت 1000=ِلرْت 1

َعاِت الصَّغِ ِبَا أنَّ ِسعَة ُكوِب املاِء ِمن ريِة؛ السِ 
.َعِتهِ ٌة ُمناِسبٌة ِلِقياِس سِ ِوحدامِللِ ِلرْت ِلَذا يـَُعد  

4/ 2ف/ ب 

ياِس ِسَعِة زَُجاَجِة َما ِهَي ِوْحدُة القَياِس املَُناِسَبِة ِلقِ 
الدَّواِء املَُجاِورِة؟



اْلـُكتْلَة

4/ 2ف/ ب 



.ةٍ هَي ِمقَداُر َما َُيِويِه الشَّْيُء ِمْن َمادَّ : الُكتلةُ 

:أَيـ ُهَما أكرُب ُكتلةً 
يِد؟ِكيُلو جراٍم ِمن الُقْطِن َأْم ِكيُلو جرام ِمن احلَدِ 

داِر ُكتلُة األشياِء ََتتلُف بَعُضَها َعْن بعٍض ِبِق
رِق َما ِفيَها ِمن َمادٍَّة، َفَمَثاًل ُكتلُة ُمشَبِك الوَ 

َجاِورِ ُتَساِوِّ جَراًما َواِحًدا، بَينَما ُكتلُة الِكتاِب املُ 
.َلُه ُتَساِوِّ ِكيُلوجراًما واحًدا

4/ 2ف/ ب 

حديدقطن



(مكج)الِكيلُوجَرام 

4/ 2ف/ ب 



.ِقياِس الُكتلةِ هَو ِوحدٌة ِف النِ ظاِم امِلرِتِِّ  لِ (: كجم )الِكيُلوجرام 

:ولِ َأِّ  التَّقِديَرْيِن َمعقوٌل ِلُكتلِة احلَاسوِب املَحم
.كيلوجرام؟ َوضِ ح السََّببَ 2جرام َأْم 2

تُفاحاٍت،6لِة ُكتلُة ُصندوِق الطَّماطِم َتزيُد عَلى ُكت
ُة املُناِسبةُ هَي الِوحدُة امِلرتِيَّ الِكيُلوجرامِإذْن فَ 

.ِلِقياِس ُكتلِة ُصندوِق الطَّماطمِ 

4/ 2ف/ ب 



(جم)الجَراُم 

4/ 2ف/ ب 



.امِلرِتِّ ِ ِف النِ ظاِم هَو الِوحدُة اأَلساِسيَُّة ِلِقياِس الُكتلةِ (: جم) الَرام

.جرام َتقرِيًبا( 1)ُكتلُة ُمشَبِك الورِق ُتساِوِّ 
هَي الِوحدُة املُناِسبُة ِلِقياِس الَرام ِإَذْن 

.ُكتلِة ُمشَبِك الَورقِ 

4/ 2ف/ ب 

الُفوِل، َوِلماَذا؟اْخرَت التَّقِديَر األْنسَب لَِتقِديِر ُكتلِة َحبَّةِ 
كجم 5جم  أم  5



الَحـْجـم

4/ 2ف/ ب 

=احلَْْجُم 
وحدة مكعبة27



.اُس ِِبلِوحداِت املَُكعََّبةِ هَو ِمقداُر َما َيشغُلُه اِلسُم ِمن الَفراِغ، َويـُقَ :احَلْجمُ 

ِوحدًة ُمكعَّبًة؟ َوِلماَذا؟15َأِّ  املَُجسََّمنْيِ التَّالَِينْيِ َحْجُمُه 

جياِد حجِم املُكع ِب املُجاِوِر، نـَُعد  املُكع باِت الصَّ  ِغريةَ ْلِِ
. ال ِِت يـََتكوَُّن ِمنَها املَُجسَّمُ 

.  ُمَكعَّباتٍ 6طَبقاٍت، ِف ُكلِ  طَبَـَقٍة 3ُنالِحُظ َأنَّ املَُجسََّم يـََتَكوَُّن ِمن 
.ِوحدًة ُمكعَّبةً 18= 6×3= املُكعَِّب حجُم وِِبلتَّاِل 

4/ 2ف/ ب 



َكَ َّبَةاْلِوْحَدةُ اْلمُ 

4/ 2ف/ ب 



.السَّْنِتيِمرت املَُكعَّبِ هَي ِوحدُة ِقياِس احَلْجِم، ِمْثلَ : الِوحدُة املُكعَّبةُ 

:بِة هوَ َحجُم املَُجسَِّم التَّاِل ِِبلِوحداِت املُكعَّ 
(ِوحدًة ُمكعَّبةً 20ِوحدًة ُمكعَّبًة،   24)

لِتقِديِر حجِم املُجسَِّم املُجاِوِر فإنَّ ذلَك َيُكوُن ِمن ِخالِل 
.غري الظَّاِهَرةِ وَعدِ  الِوحداِت املُكعَّبِة الظَّاِهرِة 

. الُعلِويَّةِ ُهَناَك أربُع ِوحداٍت ُمكعَّبٍة ظاِهرٌة ِف الطَّبقةِ : فَـُناَلِحظُ 
وُهناَك مخُس وحداٍت ُمكعَّبٍة ظَاهرٌة،

.ةِ َوثالُث ِوحداٍت ُمكعَّبٍة ََمِفيٌَّة ِف الطَّبقِة الس فِليَّ 
.ِوحدًة ُمكعَّبةً 12= 8+ 4= ِإَذْن حجُم املُجسَِّم 

4/ 2ف/ ب 



بر الُمَكَ  الس ْنتِِمتْ 

4/ 2ف/ ب 



 َسنِتيِمرت َواِحٌد، َوهَو ِوحدٌة هَو ُمكعٌَّب ُطوُل َحْرِفهِ : السَّنِتِمرت املَُكعَّبُ 
.ِمرتِيٌَّة ِلِقياِس احلجمِ 

عنَد استخداِم ُمكعَّباٍت صغريٍة َحجُمَها َسنِتيِمرت ُمكعٍَّب 
ِلَمْلِء الص نُدوِق املُجاِوِر، َنستِطيُع َتقديَر حجِم الُصنُدوقِ 

.وال ِذِّ ُُيَثِ ُل عدَد السَّنِتيِمرتاِت املَُكعَّبِة الالزمةِ 
.َسنِتِمرتًا ُمَكعًَّبا12= ِإَذْن حجُم الص نُدوِق 

سم1

ْد َوْجَه الشََّبِه َواالْخِتالِف َبنَي السَّنتِ  . َكعَّبِ يِمرت املَُربَِّع َوالسَّنِتيِمرت املُ َحدِ 

4/ 2ف/ ب 



قَِضيالَزَمُن الُمنْ 

4/ 2ف/ ب 



َقِضي .هِ ِمن ِبَدايِة النَّشاِط ِإََل ِِنَايَتِ هَو ِمقداُر الزََّمِن املُْستَـْغَرقِ : الزََّمُن املُنـْ

، 4:10ِإََل السَّاعِة 3:50ِعنَد َتغِيرِي الزَّمِن ِمن السَّاَعِة 
َما ِمقداُر الَوقِت املُسَتغَرِق؟

دِم ُتظِهُر السَّاعُة الَانِِبيَُّة وقَت َبْدِء َتدريِب فرِيِق كرِة الق
،ووقِت انتهاِء التَّدرِيِب 3:15ِف املدرسِة السَّاعِة 

.َمساءً 5:30السَّاعِة 
.ِِبلزََّمِن املُنَقِضيُيسمَّى الزَّمُن املُسَتغَرُق ِمن ِبدايِة التَّدرِيِب إََل ِِنايَِتهِ 

.َدِقيَقةً 15َق ساعتان وَويـَتَِّضُح ِمن ِخالِل النَُّموَذِج التَّاِل، َأنَّ الوقَت املُسَتغرَ 
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