
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الخامس 
الوحدات المتریة لقیاس الطولالوحدات المتریة لقیاس الطول

ریاضیات الصف الخامس 
الوحدات المتریة لقیاس الطول): 1–11( الوحدات المتریة لقیاس الطول): 1–11(



سنتعلم في ھذا الدرس 

.الطولوحدة متریة مناسبة لقیاس 

. الطولبین الوحدات المتریة لقیاس 

سنتعلم في ھذا الدرس 

وحدة متریة مناسبة لقیاس اختیار  -

بین الوحدات المتریة لقیاس التحویل  -



ھو نظام قیاس عشري ، ومن الوحدات الشائعة لقیاس الطول 

.  والكیلومترالملمتر والسنتمتر والمتر 

ھو نظام قیاس عشري ، ومن الوحدات الشائعة لقیاس الطول : النظام المتري 

الملمتر والسنتمتر والمتر : في النظام المتري 
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:  ما الوحدة المناسبة لقیاس طول الطریق من المحرق إلى الرفاع 

الكیلومتر؟ الملمتر ، أم السنتمتر ، أم المتر ، أم 

الكیلومترالكیلومتر
ألن المسافة لطول الطریق كبیرة جًدا، والكیلومتر ھي أكبر 

الطول من بین الخیارات

 

ما الوحدة المناسبة لقیاس طول الطریق من المحرق إلى الرفاع 

اختیار وحدة مناسبة: مثال من واقع الحیاة 

الملمتر ، أم السنتمتر ، أم المتر ، أم 

الكیلومترالكیلومتر
ألن المسافة لطول الطریق كبیرة جًدا، والكیلومتر ھي أكبر  

الطول من بین الخیاراتلقیاس وحدة 
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:لقیاس طول كل مما یأتي) ملمتر، سنتمتر، متر، كیلومتر

طول نھرقالدة

كیلومترسنتمتر

 

ملمتر، سنتمتر، متر، كیلومتر(اختر الوحدة المناسبة 

تدریبات

حجرة 
قالدةالنوم
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سنتمترمتر
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التحویل من وحدات كبیرة إلى وحدات أصغر منھا

كم سنتمترا یبلغ طول الشریط ؟ . أمتار 

 تذّكر

استعمل  1000أو  100أو  10عند الضرب في 

أمتار إلى سنتمترات  ، ماذا نالحظ على الوحدات ؟

كم سنتمترا یبلغ طول الشریط ؟ . أمتار 

حقائق الضرب األساسیة وعد األصفار في العوامل

.  المضروبة  

التحویل من وحدات كبیرة إلى وحدات أصغر منھا: مثال من واقع الحیاة 

 

أمتار  5قصت سمیرة شریطا طولھ 

أمتار إلى سنتمترات  ، ماذا نالحظ على الوحدات ؟ 5المطلوب تحویل 
 

سم =         م    5 

كم سنتمتر في المتر ؟ 

أمتار  5قصت سمیرة شریطا طولھ 

سم100= متر  1
أمتار ؟   5كم سنتمتر في 

سم   500=   100× م  5
سم 500= م  5إذن 

.   سنتمتر  500إذن طول الشریط یساوي 
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التحویل من وحدات صغیرة إلى وحدات أكبر منھا
 

سنتمترات ، فإذا رتبت جنبا إلى  4قطعة دومینو ، طول كل منھا 
الدومینو؟ سیبلغ طول صف قطع  متًرا الدومینو؟ سیبلغ طول صف قطع  متًرا

  متر  2قطعة یساوي  50إذن طول صف قطع الدومینو المكون من 

التحویل من وحدات صغیرة إلى وحدات أكبر منھا: مثال من واقع الحیاة 

قطعة دومینو ، طول كل منھا  50لدى رشا 
متًراجنب ، كما یظھر في الصورة ، فكم 

أوجد الطول بالسنتمترات :  1الخطوة 

طول القطعة الواحدة   الطول الكلي   عدد قطع الدومینو 
سم    200 =         سم    4   ×              50          

متًراجنب ، كما یظھر في الصورة ، فكم 

سنتمتر إلى أمتار  200حول :  2الخطوة 
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م=         سم   200

200  ÷100  =2

م 2= سم  200إذن 



امل��ية الطول وحدات�قياس�

 الدرس؟����ذا� ت�علم

امل��ية الطول وحدات�قياس�

) كم( الكيلوم�� ) كم( الكيلوم��)   م(  امل��)   )   م(  امل��)  

وحدات�قياس�من�) 1(

�علمعز�زي�الطالب،�ماذا�

وحدات�قياس�من�) 1(

)   سم(  الس�تم��)   ممل(  امللم�� )   سم(  الس�تم��)   ممل(  امللم��



الطول ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

 ؟ ����ذا�الدرس ت�علم

الطول ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

(   كب��ةإ���وحدة�
1000÷ 100÷ )  نقسم

(  من�وحدة�كب��ة�إ���وحدة�صغ��ة�
) نضرب

) كم( الكيلوم�� )   م(  امل��

 ×100 ×1000

ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس��التحو�لعند�) 2(

�علمعز�زي�الطالب،�ماذا�

ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس��التحو�لعند�) 2(

إ���وحدة��صغ��ةمن�وحدة�
نقسم  ÷10 ÷

من�وحدة�كب��ة�إ���وحدة�صغ��ة�
نضرب

)   سم(  الس�تم��)   ممل(  امللم��

 ×10 ×



: 118 - 117صفحة  كتاب الطالب عزیزي الطالب یمكنك الرجوع لتمارین

  ،17-19  ،26 

عزیزي الطالب یمكنك الرجوع لتمارین

3-6  ،10  ،13 
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