
 

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 

قیاس الزمن) 8 قیاس الزمن) 8

الصف الرابع االبتدائي ریاضیات 

8- 10( :الدرس 8- 10( :الدرس



6060

اضغط للتأكد من إجابتكاضغط للتأكد من إجابتك

قیاس الزمنقیاس الزمن88  --  1010

كم ثانیة في الدقیقة ؟كم ثانیة في الدقیقة ؟••

ما وحدات قیاس الزمن ؟ما وحدات قیاس الزمن ؟••
ثانیة، دقیقة، ساعةثانیة، دقیقة، ساعة

ثانیةثانیة  6060

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

دقیقة ؟دقیقة ؟  6060ما الوحدة التي تساوي ما الوحدة التي تساوي ••
ساعةساعة



الفترة الزمنیةالفترة الزمنیةوقت االنتھاءوقت االنتھاء

  عندعند  ،وإیقافھا،وإیقافھا  النشاطالنشاط  بدءبدء  عندعند  التوقیتالتوقیت  ساعةساعة  تشغیلتشغیل
  كرركرر    ..االنتھاءاالنتھاء  وقتوقت  وو  البدءالبدء  وقتوقت  سجلسجل  ..االنتھاءاالنتھاء

انتقل للخطوة التالیةانتقل للخطوة التالیة..

  ..االنتھاءاالنتھاء  وقتوقت  منمن  البدءالبدء  وقتوقت  اطرحاطرح  نشاطٍ نشاطٍ   كلكل

::  دفتركدفترك  الىالى  الجدولالجدول  انقلانقل  ::  11  الخطوةالخطوة

وقت االنتھاءوقت االنتھاءوقت البدءوقت البدءالنشاطالنشاط

نشاٌط عمليٌّ نشاٌط عمليٌّ 

كتابة األحرف الھجائیة كلھاكتابة األحرف الھجائیة كلھا

دول عربیةدول عربیة  1010كتابة أسماء كتابة أسماء 

مرةمرة  2020القفز القفز 

قسقس  ::  22  الخطوةالخطوة أكملأكمل  ::  33  الخطوةالخطوة

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

قسقس  ::  22  الخطوةالخطوة
تشغیلتشغیل  تنستنس  والوال  األحرف،األحرف،  بكتابةبكتابة  ابدأابدأ

االنتھاءاالنتھاء  وقتوقت  وو  البدءالبدء  وقتوقت  سجلسجل  ..إنھائھإنھائھ
..  اآلخریناآلخرین  النشاطینالنشاطین  معمع  الخطوةالخطوة  ھذهھذه

أكملأكمل  ::  33  الخطوةالخطوة
كلكل  یستغرھایستغرھا  التيالتي  الفترةالفترة  طولطول  إلیجادإلیجاد
..  الجدولالجدول  فيفي  الناتجالناتج  وسجلوسجل



؟؟  أقصرأقصر  فترةفترة  إلىإلى  تحتاجتحتاج

  ذلكذلك  احتاجھاحتاجھ  الذيالذي  نفسھنفسھ  الوقتالوقت  إلىإلى  یحتاجانیحتاجان  آخرینآخرین

وھو مقدار الزمن ما بین بدایة وھو مقدار الزمن ما بین بدایة   ،،))الوقت المستغرق الوقت المستغرق  وھو مقدار الزمن ما بین بدایة وھو مقدار الزمن ما بین بدایة   ،،))الوقت المستغرق الوقت المستغرق 

))وقت البدایة وقت البدایة ( (   --) ) وقت انتھاء النشاط وقت انتھاء النشاط 

تحتاجتحتاج  وأیھاوأیھا  ؟؟  أطولأطول  فترةفترة  إلىإلى  تحتاجتحتاج  األنشطةاألنشطة  أيأي1)1)

نشاٌط عمليٌّ نشاٌط عمليٌّ 

آخرینآخرین  نشاطیننشاطین  اذكراذكر  ثمثم  األنشطةاألنشطة  منمن  واحًداواحًدا  اختراختر2)2)

..  النشاطالنشاط

الوقت المستغرق الوقت المستغرق ( ( یظھر العمود األخیر في الجدول طول الفترة یظھر العمود األخیر في الجدول طول الفترة 

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

الوقت المستغرق الوقت المستغرق ( ( یظھر العمود األخیر في الجدول طول الفترة یظھر العمود األخیر في الجدول طول الفترة 
..النشاط و نھایتھ النشاط و نھایتھ 

وقت انتھاء النشاط وقت انتھاء النشاط = ( = ( الوقت المستغرق الوقت المستغرق 



..  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثین

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

إلىإلى  للوصولللوصول  دقیقةدقیقة  3030  وو  ساعةساعة  عبدالعزیزعبدالعزیز  یستغرقیستغرق  

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثینمن واقع الحیاةمن واقع الحیاةمثـــال مثـــال 

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا
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0000  ::  44



..  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثین

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

  55  

إلىإلى  للوصولللوصول  دقیقةدقیقة  3030  وو  ساعةساعة  عبدالعزیزعبدالعزیز  یستغرقیستغرق

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثینمن واقع الحیاةمن واقع الحیاةمثـــال مثـــال 

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

0000  ::  440000  ::  
ساعةساعة  11  ++



..  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثین

؟؟  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  

  ..

  55  3030  ::  55
دقیقةدقیقة  3030  ++

إلىإلى  للوصولللوصول  دقیقةدقیقة  3030  وو  ساعةساعة  عبدالعزیزعبدالعزیز  یستغرقیستغرق  

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثینمن واقع الحیاةمن واقع الحیاةمثـــال مثـــال 

  أيأي  ففيففي  الظھر،الظھر،  بعدبعد  44  ::0000  الساعةالساعة  منزلھمنزلھ  غادرغادر  إذاإذا

  مساءً مساءً   55  ::  3030  الساعةالساعة  مزرعتھمزرعتھ  إلىإلى  سیصلسیصل  إذن،إذن،

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

0000  ::  440000  ::  
ساعةساعة  11  ++



  تدریبھتدریبھ  الفریقالفریق  أنھىأنھى  إذاإذا  النواديالنوادي  أحدأحد  فيفي  القدمالقدم  

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثین

..    

1515  ::  55
ساعةساعة

3030::  55
دقیقةدقیقة  1515  ++ دقیقةدقیقة  1515  ++ساعةساعة

  كرةكرة  فریقفریق  تدریبتدریب  بدءبدء  وقتوقت  الجانبیةالجانبیة  الساعةالساعة  تظھرتظھر

..  مساءً مساءً   55  ::  3030  الساعةالساعة

الزمن بین حدثینالزمن بین حدثینمن واقع الحیاةمن واقع الحیاةمثـــال مثـــال 

..  مساءً مساءً   55  ::  3030  الساعةالساعة

..  التدریبالتدریب  استغرقھااستغرقھا  التيالتي  الزمنیةالزمنیة  الفترةالفترة  طولطول  فأوجدفأوجد

1515  ::  331515  ::  44  
ساعةساعة  11  ++ساعةساعة  11  ++

..دقیقةدقیقة  1515وو  ساعتینساعتین  التدریبالتدریب  استغرقاستغرق  إذن،إذن،

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

ساعةساعة  11  ++ساعةساعة  11  ++



  ففيففي  عصًرا،عصًرا،  44  ::  1010  الساعةالساعة  المنزلالمنزل  غادرغادر  إذاإذا  

اضغط للتأكد من الحلاضغط للتأكد من الحل

  ..  خالھخالھ  بیتبیت  إلىإلى  للوصولللوصول  دقیقةدقیقة  1515  إلىإلى  فھدفھد  یحتاجیحتاج

؟؟  خالھخالھ  بیتبیت  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  أيأي

تدربتدرب

؟؟  خالھخالھ  بیتبیت  إلىإلى  یصلیصل  ساعةساعة  أيأي

1010  ::  442525  ::  44  
دقیقةدقیقة  1515  ++

..  مساءً مساءً   44  ::  2525  الساعةالساعة  خالھخالھ  بیتبیت  إلىإلى  سیصلسیصل  إذن،إذن،

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

دقیقةدقیقة  1515  ++



؟؟  نشاطنشاط  كلكل  استغرقھاستغرقھ  الذيالذي

االنتھاءاالنتھاء  وقتوقت االنتھاءاالنتھاء  وقتوقت

اضغط للتأكد من الحلاضغط للتأكد من الحل

55  0000  ::  66  
ساعةساعة  11  ++

1515  ::  66  
دقیقةدقیقة  1515  ++

تدربتدرب
الذيالذي  الزمنالزمن  ماما  ..األنشطةاألنشطة  احداحد  وانتھاءوانتھاء  بدءبدء  یأتيیأتي  فیمافیما

البدءالبدء  وقتوقت البدءالبدء  وقتوقت

..  مساءً مساءً   66  ::  1515  الساعةالساعة  النشاطالنشاط  سینتھيسینتھي  إذن،إذن،

م2020–وزارة التربیة والتعلیم 

0000  ::  330000  ::  44  
ساعةساعة  11  ++

0000  ::  55
ساعةساعة  11  ++


