
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

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

https://almanahj.com/bh/4math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–الصف الرابع االبتدائي 

تقدیر الحجم و قیاسھتقدیر الحجم و قیاسھ

الصف الرابع االبتدائي ریاضیات 

تقدیر الحجم و قیاسھ) 7- 10(الدرس  تقدیر الحجم و قیاسھ) 7- 10(الدرس 



تقدیر الحجم و قیاسھتقدیر الحجم و قیاسھ

  بالوحداتبالوحدات  یقاسیقاس

ا سما سم  ضلعضلع  كلكل  طولطول

تقدیر الحجم و قیاسھتقدیر الحجم و قیاسھ77  --  1010

یقاسیقاس  وو  ..  الفراغالفراغ  منمن  الجسمالجسم  یشغلھیشغلھ  ماما  مقدارمقدار  ::  الحجمالحجم

طولطول  مكعبمكعب  وھووھو  ،،  المكعبالمكعب  السنتمترالسنتمتر  ومنھاومنھا  ،،  المكعبةالمكعبة

..  سنتمترسنتمتر  11  أضالعھأضالعھ  منمن

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 



..                      المكعبةالمكعبة  

..  المستطیالتالمستطیالت  متوازيمتوازي

مكعبمكعب112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313132323333343435353636

  بالسنتمتراتبالسنتمترات  المستطیالتالمستطیالت  متوازيمتوازي  حجمحجم  یقاسیقاس  فمثالً فمثالً 

متوازيمتوازي  لملءلملء  الالزمةالالزمة                    المكعبةالمكعبة  السنتمتراتالسنتمترات  عددعدد  قدرقدر

سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب  3636: : الحل الحل 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

اضغط للتأكد من إجابتكاضغط للتأكد من إجابتك

سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب  3636: : الحل الحل 



مكعبمكعب112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313132323333343436363737383839394343424241414040444445454646474748484949505051515252535354545555565657575858595960606161626263636464

..  اآلتياآلتي  المكعبالمكعب  حجمحجم  أوجدأوجد

إیجاد الحجمإیجاد الحجممثـــالمثـــال

  عدعد  المكعبالمكعب  ھذاھذا  حجمحجم  إلیجادإلیجاد
  یتكونیتكون  التيالتي  الصغیرةالصغیرة  المكعباتالمكعبات

..المجسمالمجسم  منھامنھا



مكعبًامكعبًا  6464  ==  1616  ××  44

  منمن  یتكونیتكون  المجسمالمجسم  

  1616  طبقةطبقة  كلكل  فيفي  طبقاتٍ طبقاتٍ 

..  اآلتياآلتي  المكعبالمكعب  حجمحجم  أوجدأوجد

إیجاد الحجمإیجاد الحجممثـــالمثـــال

  أنأن  الحظالحظ

طبقاتٍ طبقاتٍ   44

..مكعبًامكعبًا



55667788
مكعباتمكعبات  44

11223344

11223344

مكعباتمكعبات  44

..  المجاورالمجاور  المجسمالمجسم  حجمحجم  قدرقدر

تقدیر الحجمتقدیر الحجممثـــالمثـــال

  الصغیرةالصغیرة  المكعباتالمكعبات  عدعد  خاللخالل  منمن  المجسمالمجسم  حجمحجم  قدرقدر

  المكعباتالمكعبات  عددعدد  إلیھإلیھ  أضفأضف  ثمثم    الشكل،الشكل،  فيفي  الظاھرةالظاھرة

..  الظاھرةالظاھرة  غیرغیر

مكعبًامكعبًا  1212  ==  44  ++  88



اضغط للتأكد من إجابتكاضغط للتأكد من إجابتك

سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب  1212سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب

::  اآلتياآلتي  المجسمالمجسم  حجمحجم  أوجدأوجد

حجم المجسم حجم المجسم تدریبتدریب

اضغط للتأكد من إجابتكاضغط للتأكد من إجابتك

سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب  66سنتمتر مكعبسنتمتر مكعب  2727


