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الجزء الثاني–الخامس
التحویل بین وحدات قیاس الزمن التحویل بین وحدات قیاس الزمن 

الخامسریاضیات الصف 
التحویل بین وحدات قیاس الزمن  :)5–11( التحویل بین وحدات قیاس الزمن  :)5–11(



في ھذا الدرس 

قیاس الزمن  وحدات

في ھذا الدرس سنتعلم 

وحداتالتحویل بین 



وحدات قیاس الزمن 
)ي(الیوم )س(الساعة 

)ش(الشھر

ن
ش
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ي
س
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تقریًبا 4 
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24
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ث

24

60 ÷
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وحدات قیاس الزمن 
)ث( الثانیة )د(الدقیقة

)ن(السنة )أ(األسبوع 

العالقة بین وحدات الزمن

د 60=س 

ث 60=د 

س 24=ي 

العالقة بین وحدات الزمن

ي 7=أ 

أ 52=ش 12=ن 
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تـــذكــر 

یوما ً  30شھور السنة بعض 

یوماً ،  31والبعض اآلخر  

 29أو  28بینما شھر فبرایر یكون 

یوماً یوماً 

تـــذكــر 

تستطیع التحویل بین 

وحدات الزمن باتباع 

لوحدات التحویل نفسھ 

الطول والكتلة والسعة
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دقیقة كي ترتب غرفتھا قبل أن تذھب 
فكم ثانیة استغرقت في ترتیب غرفتھا ؟ 

) ث(من�وحدة��الثانية� أك��و���وحدة�قياس�

مثال من واقع الحیاة

) ث(من�وحدة��الثانية� أك��و���وحدة�قياس�

ن60لذا نضرب في 
ش

أ
ي

12
تقریًبا 4 

ي7
س

د

ث

7
24

60
60

×

دقیقة كي ترتب غرفتھا قبل أن تذھب  15احتاجت روان إلى 
فكم ثانیة استغرقت في ترتیب غرفتھا ؟ . إلى المدرسة 

و���وحدة�قياس�) د�(وحدة��الدقائق�من�التحو�ل� املطلوب

مثال من واقع الحیاة

و���وحدة�قياس�) د�(وحدة��الدقائق�من�التحو�ل� املطلوب

60×)د(15

لذا نضرب في ثانیة 60= الدقیقة 

ثانية�                    =دقيقة 15

)ث(900
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:امأل الفراغ 
8یوم  و           ساعة =            

مثال

یوم  و           ساعة =            

كي تجد عدد األیام  
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امأل الفراغ 
2=            ساعة  56

مثال

=            ساعة  56

ساعة  24= الیوم 

 24على  56م سّ قَ ف

2
إلى أخرى صغیرة التحویل من وحدة زمنیة  
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، تعني یومین و 8والباقي  2
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56  ÷24  =
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دقیقة ؟  150
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س ؟

  30والباقي  2= 
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صغیرة التحویل من وحدة زمنیة  

، تعني ساعتین كاملتین و 30والباقي  2
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تدریب
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الشائعةالزمن من وحدات قیاس 

 ؟ في ھذا الدرس تتعلمعزیزي الطالب، ماذا 

الزمنبین  وحدات 

السنة  –األسبوع –الیوم –الساعة 

أصغر منھا وحدة كبیرة إلى وحدة من 
السلممن ننزل 

)   نضرب(  

من وحدات قیاس  

عزیزي الطالب، ماذا 

بین  وحدات التحویل عند  

الساعة –الدقیقة  -الثانیة 

أكبر منھا وحدة صغیرة إلى وحدة من 
السلم نصعد 

)     نقسم( 
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