
 

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–الخامس
حساب الزمن المنقضي حساب الزمن المنقضي 

الخامسریاضیات الصف 
حساب الزمن المنقضي ): 7–11( حساب الزمن المنقضي ): 7–11(



الوقت؟ بشكل كبیر في قیاس الزمن ومعرفة الوقت؟ بشكل كبیر في قیاس الزمن ومعرفة 

لمعرفة  یومي وإلنجاز وترتیب بعض األعمال والواجبات التي نقوم بھا بشكل  لمعرفة  یومي وإلنجاز وترتیب بعض األعمال والواجبات التي نقوم بھا بشكل 

معینة تبدأ وتنتھي األحداث المختلفة خالل فترة زمنیة 

بشكل كبیر في قیاس الزمن ومعرفة لماذا االھتمام بشكل كبیر في قیاس الزمن ومعرفة لماذا االھتمام 

إلنجاز وترتیب بعض األعمال والواجبات التي نقوم بھا بشكل إلنجاز وترتیب بعض األعمال والواجبات التي نقوم بھا بشكل 

تبدأ وتنتھي األحداث المختلفة خالل فترة زمنیة متى 



ا صباحً بدأت فاطمة في دراسة مادة الریاضیات في الساعة الثامنة  

كم من الوقت استغرقتھ فاطمة في دراستھا ؟كم من الوقت استغرقتھ فاطمة في دراستھا ؟

درسناھذا ما سنتعلمھ الیوم في 

بدأت فاطمة في دراسة مادة الریاضیات في الساعة الثامنة  

وانتھت من دراستھا 

اصباحً للریاضیات في الساعة التاسعة والنصف 

كم من الوقت استغرقتھ فاطمة في دراستھا ؟كم من الوقت استغرقتھ فاطمة في دراستھا ؟

ھذا ما سنتعلمھ الیوم في 
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في ھذا الدرس 

جمع وحدات الزمن وطرحھا 

في ھذا الدرس سنتعلم إذن 

جمع وحدات الزمن وطرحھا 
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ًحاصبا 9:55وغادره عند الساعة 
فما الزمن الذي قضاه في المتجر ؟ 

دقیقة  45و  ساعات  

دقیقة  55و  ساعات  

لمعرفة الزمن المنقضي ، اطرح زمن الوصول من زمن المغادرة
واحرص على طرح الساعات من الساعات ، والدقائق من الدقائق

التحقق
الساعات الدقائق  

10                         3   +10                         3   

45                       6

55                       9

+

وغادره عند الساعة ،  اصباحً   6:45وصل محمد إلى متجره عند الساعة 
فما الزمن الذي قضاه في المتجر ؟ 

ساعات   6اصباحً  6:45: زمن الوصول 

ساعات   9اصباحً  9:55: زمن المغادرة 

لمعرفة الزمن المنقضي ، اطرح زمن الوصول من زمن المغادرة
واحرص على طرح الساعات من الساعات ، والدقائق من الدقائق

الساعات الدقائق  
55                       9 -45                       6

10                         3   
دقائق في متجره  10ساعات و  3إذن ، قضى محمد 

-
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 :المنقضيالزمن 

منھ زمن بدایة الحدث اھو زمن نھایة حدث مطروحً 

الزمن 

ھو زمن نھایة حدث مطروحً 
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تدریب 

الساعات  الساعات الدقائق  

56                       10

15                       10

41                       0
دقیقة 41إذن ، الزمن المنقضي 

تدریب 
: المنقضيأوجد الزمن 

مساًء  10:56مساًء إلى   10:15

-
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مساًء ، وانتھى منھا عند الساعة 
فما الزمن الذي قضاه بالل في حل واجباتھ ؟ 

إلى  انحتاج أحیانً 
تحویل الوحدات 
قبل إجراء الطرح 

 =65  

الساعات 

                       9

                       7
تذكر 

دقیقة 60= اساعة 

8

                       1

دقیقة لحل واجباتھ المدرسیة 

مثال من واقع الحیاة 

مساًء ، وانتھى منھا عند الساعة  7:30بدأ بالل حل واجباتھ المدرسیة عند الساعة 
فما الزمن الذي قضاه بالل في حل واجباتھ ؟ . مساًء  9:05

5  +60  =

الدقائق  

05                       

30                       
-

65

35                       

دقیقة لحل واجباتھ المدرسیة  35احتاج بالل إلى ساعة واحدة و 
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تدریب 
ا صباحً 11:15ا إلى صباحً   9:58

الساعات  الساعات   75=  60+  15

                         11

                         9

10

15  +60  =75  

                         9

                       1
دقیقة 17إذن ، الزمن المنقضي ساعة و 

: المنقضيأوجد الزمن 

15 الدقائق  

15                         

58                         
-

75

15
تذكر 

دقیقة 60= اساعة 

58                         

17                       
إذن ، الزمن المنقضي ساعة و 
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 7:27، وعاد إلى بیتھ عند الساعة  لیالً  10:03وصل حارس األمن إلى عملھ عند الساعة 
؟ مناوبتھ بلغ زمن فكم .     اصباحً 

لزمن المنقضي بین عند إیجاد ا
حدثین أحدھما مساًء واآلخر 

تذكر أن تحسب الزمن ا صباحً 
دقیقة  57وساعة 1لیًال  11:00

قبل منتصف اللیل

نعد للوصول لمنتصف اللیل 
)   12الساعة ( 

صباحً 
قبل منتصف اللیل وبعده   12:00 

منتصف اللیل

صباًحا 7:27

قبل منتصف اللیل

دقیقة  27وساعات  7
بعد منتصف اللیل

دقیقة  24+ دقیقة  60= دقیقة  84
ا ساعة= دقیقة  60وبما أن 

دقیقة  24ساعة و = دقیقة  84إذن 

وصل حارس األمن إلى عملھ عند الساعة مثال من واقع الحیاة 
صباحً 

دقیقة  57+  لیًال  10:03

دقیقة  84وساعات  8

ساعة  1+لیًال  11:00

12:00  
منتصف اللیل

ساعات 7
7:27دقیقة  27

دقیقة  84وساعات  8

دقیقة  24ساعات و  9= دقیقة  84ساعات و  8إذن ، 
دقیقة  24ساعات و  9إذن ، استمرت مناوبة الحارس 
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اطرح زمن البدء 
من زمن 
االنتھاء

الخطوة الثانیة
اطرح الساعات 
من الساعات 
والدقائق من 

الدقائق

الخطوة الثالثة 

الدقائق

تعلمنا من 
درسنا 

لحساب الزمن لحساب الزمن 
المنقضي 

اكتب الزمن 
بوحدتي الساعة 

والدقیقة 

الخطوة األولى 
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