
 

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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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س�تعلم�����ذا�الدرس�س�تعلم�����ذا�الدرس�

 الكتلةب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس� الكتلةب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

س�تعلم�����ذا�الدرس�س�تعلم�����ذا�الدرس�

ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس��التحو�ل ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس��التحو�ل



 ا��سم���

البطة�كتلة

��� املادة���كمية� الكتلة

كتلةمن�ا��مل�أك����كتلة



أجب�عما�يأ�ي�بناء�ع���ما��علمتھ�
���صفوف�سابقة���صفوف�سابقة

أجب�عما�يأ�ي�بناء�ع���ما��علمتھ�
���صفوف�سابقة���صفوف�سابقة



قطعة�حلوى����������������ذرة�
:مستعمًال��شياء�أعاله،�أجب�عما�يأ�ي

؟�جرامات

قطعة�حلوى 

خزانة�كتب

:مستعمًال��شياء�أعاله،�أجب�عما�يأ�ي

؟�جرامات

؟�كيلوجراًما

؟�م��رام

خزانة�كتب

ذرة�رمل

قطعة�حلوى����������������ذرة����   خزانة�كتب�����
مستعمًال��شياء�أعاله،�أجب�عما�يأ�ي

رمل

جرامات�٥ال���ء�الذي�كتلتھ�ما�

مستعمًال��شياء�أعاله،�أجب�عما�يأ�ي

جرامات�٥ال���ء�الذي�كتلتھ�ما�

كيلوجراًما ٤٥ال���ء�الذي�كتلتھ�ما�

م��رام ١ال���ء�الذي�كتلتھ�ما�



امل��ية الكتلةوحدات�قياس�

) كجم(  كيلوجرام )  جم( 

األكبراألكبراألكبراألكبر

وحدات�قياس�

(  جرام )  م��م(  م��رام

األصغراألصغر



 الكتلة؟ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

)�مم� )�مم�

1000×)م��م( جرام

)�مم�( �رامم�1000÷ ÷1000

ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس� كيف�نحّول 

�مم�( �رامم� 1000=) جم( جرام 1 �مم�( �رامم� 1000=) جم( جرام 1

جرام

÷

من�وحدة��عندما�نحّول 
�ك���إ����الكتلةقياس�

�الكتلةوحدة�قياس�
  �صغر�

من�وحدة��وعندما�نحّول 
الكتلة��صغر�إ���قياس�

  �ك����الكتلةوحدة�قياس�
÷

�الكتلةوحدة�قياس�
  �صغر�

1000نضرب����

  �ك����الكتلةوحدة�قياس�

1000نقسم�ع���



 الكتلة؟ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

)جم( )جم(

1000×)كجم( كيلوجرام

)جم( جرام1000÷ ÷1000

ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس� كيف�نحّول 

( جرام 1000=) كجم( كيلوجرام 1 ( جرام 1000=) كجم( كيلوجرام 1

كيلوجرام

÷

من�وحدة��عندما�نحّول 
�ك���إ����الكتلةقياس�

�الكتلةوحدة�قياس�
  �صغر�

من�وحدة��وعندما�نحّول 
الكتلة��صغر�إ���قياس�

  �ك����الكتلةوحدة�قياس�
÷

�الكتلةوحدة�قياس�
  �صغر�

1000نضرب����

  �ك����الكتلةوحدة�قياس�

1000نقسم�ع���



:أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

×1000
)جم( 7

×1000

)�مم�( 7000 7000

أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

�مم�...................  = جم�7 �مم�...................  = جم�7
تحو�ل�من�وحدة� املطلوب

و���وحدة�قياس�أك���) جم(
وحدة�قياس�أصغر�) م��م(إ���

1000لذا�نضرب����
وحدة�قياس�أصغر�) م��م(إ���



:أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

×1000
)كجم( 6

×1000

)جم( 6000 6000

أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

جم...................  = كجم�6 جم...................  = كجم�6
تحو�ل�من�وحدة� املطلوب

و���وحدة�قياس�) كجم(
وحدة�قياس�) جم(أك���إ���

1000لذا�نضرب����
وحدة�قياس�) جم(أك���إ���

أصغر�



:أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

×1000
)كجم( 1,9

×1000

)جم( 1900 1900

أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

جم...................  =كجم� 1,9 جم...................  =كجم� 1,9
تحو�ل�من�وحدة� املطلوب

و���وحدة�قياس�) كجم(
وحدة�قياس�) جم(أك���إ���

1000لذا�نضرب����
وحدة�قياس�) جم(أك���إ���

أصغر�



:أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

)جم( 2 2

)م��م( 10002000÷ ÷1000

أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

جم...................  = م��م�2000 جم...................  = م��م�2000
تحو�ل�من�وحدة� املطلوب

أصغر�و���وحدة�قياس�) م��م(
أك���وحدة�قياس�) جم(إ���

1000لذا�نقسم�ع���
أك���وحدة�قياس�) جم(إ���



:أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

)كجم( 0,584 0,584

)جم( 1000584÷ ÷1000

أكمل�الفراغ�����ل�مما�يأ�ي

كجم...................  = جم�584 كجم...................  = جم�584
تحو�ل�من�وحدة� املطلوب

أصغر�و���وحدة�قياس�) جم(
أك���وحدة�قياس�) كجم(إ���

1000لذا�نقسم�ع���
أك���وحدة�قياس�) كجم(إ���



�136بلغت�كتلة�أك���قطعة�من���ر�ن���ي�وصل�إ����رض�
أوجد�كتلة��ذه�القطعة�با��رامات�؟ أوجد�كتلة��ذه�القطعة�با��رامات�

)كجم( 136
×1000

)جم( 136000 136000

بلغت�كتلة�أك���قطعة�من���ر�ن���ي�وصل�إ����رض�
أوجد�كتلة��ذه�القطعة�با��رامات�. كيلوجراما� أوجد�كتلة��ذه�القطعة�با��رامات�. كيلوجراما�

تحو�ل�من�وحدة� املطلوب
و���وحدة�قياس�) كجم(

وحدة�قياس�) جم(أك���إ���
1000لذا�نضرب����

وحدة�قياس�) جم(أك���إ���
أصغر�

جم                     = كجم 136



  2000خ��ت�سلوى�قطعا�من�ال�س�و�ت�،�كتلة��ل�م��ا�
؟��أوجد�كتلة�القطعة�با��رامات�؟��أوجد�كتلة�القطعة�با��رامات�

)جم( 2 2

)م��م( 10002000÷ ÷1000

خ��ت�سلوى�قطعا�من�ال�س�و�ت�،�كتلة��ل�م��ا�
أوجد�كتلة�القطعة�با��رامات�. م��رام أوجد�كتلة�القطعة�با��رامات�. م��رام

تحو�ل�من�وحدة� املطلوب
أصغر�و���وحدة�قياس�) م��م(

أك���وحدة�قياس�) جم(إ���
1000لذا�نقسم�ع���

جم                    =م��م� 2000

أك���وحدة�قياس�) جم(إ���



فإذا�علمت�. جرام��4300كتلتھ�
إضافية�إذا�زادت�كتلة�ا�رسوًم 

رسوًم 
إضافية�إذا�زادت�كتلة�ا�رسوًم 

ا�رسوًم كيلوجرامات�،�ف�ل�ستدفع�ملياء�
. إضافية�؟�فسر�إجابتك�

�5كتلة�الصندوق�عن� زادت إذا �5كتلة�الصندوق�عن� زادت إذا
كيلوجرامات

كيلوجرامات��5من�أك���أو�أصغر�

كتلتھ�ا�صندوقً ملياء�أن����ن�تر�د�
رسوًم أن�شركة�ال��ن�تأخذ�

الصندوق�عن�
رسوًم أن�شركة�ال��ن�تأخذ�

كيلوجرامات�،�ف�ل�ستدفع�ملياء��5الصندوق�عن�
إضافية�؟�فسر�إجابتك�

إذا؟�إضافيةا�رسوًم ستدفع�ملياء�م��� إذا؟�إضافيةا�رسوًم ستدفع�ملياء�م���
كيلوجرامات

أك���أو�أصغر�جرام��4300لذا�نحدد�إذا��انت�



 كيلوجرامات�5و�� جرام��4300

×1000
)كجم( 5

×1000

)جم( 5000 5000���
جم

جم��5000

فإن�ملياء�لن�تدفع�رسوما�إضافية�

4300نقارن�ب�ن�العددين�

كجم 5              جم 4300 > كجم 5              جم 4300

الحظ�أن�الوحدات�مختلفة�،�
لذا�نضرب�وحدة�القياس��ك���

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(

>

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(
)  جم(قياس�أصغر�وحدة�

5000<  جم����4300و�ما�إن�

فإن�ملياء�لن�تدفع�رسوما�إضافية�



:لت�و�ن�جملة���يحة�فيما�يأ�ي) 

×1000
)كجم( 49

×1000

)جم( 49000 جم���49000

)  =،��<،��>( ضع��شارة�املناسبة�

جم490                كجم 49 < جم490                كجم 49

الحظ�أن�الوحدات�مختلفة�،�
لذا�نضرب�وحدة�القياس��ك���

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(

<

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(
)  جم(قياس�أصغر�وحدة�



:يأ�يفيما�لت�و�ن�جملة���يحة�) 

×1000
)كجم( 0,14

×1000

)جم( 140 جم�140

)  =،��<،��>( ضع��شارة�املناسبة�

جم 140               كجم 0,14 = جم 140               كجم 0,14

الحظ�أن�الوحدات�مختلفة�،�
لذا�نضرب�وحدة�القياس��ك���

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(

=

لتحو�ل�ا�إ��������1000) كجم(
)  جم(قياس�أصغر�وحدة�



الشا�عةالكتلة�وحدات�قياس�

 ؟ ����ذا�الدرس ت�علم

الشا�عةالكتلة�وحدات�قياس�

) كجم(  كيلوجرام ) كجم(  كيلوجرام)  جم(  )  جم( 

وحدات�قياس�من�) 1(

�علمعز�زي�الطالب،�ماذا�

وحدات�قياس�من�) 1(

(  جرام (  جرام)  م��م(  م��رام )  م��م(  م��رام



 ؟ ����ذا�الدرس ت�علم

الكتلة�ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�الكتلة�ب�ن�الوحدات�امل��ية�لقياس�

) كجم(  كيلوجرام )  جم( 
وحدة�كب��ة�إ���وحدة�من�

السلمصغ��ة�ن��ل�من�
)  ����1000نضرب(  

) كجم(  كيلوجرام )  جم( 

�علمعز�زي�الطالب،�ماذا�

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

(  جرام )  م��م(  م��رام

وحدة�صغ��ة�إ���من�
وحدة�كب��ة�نصعد�السلم�

)   1000ع���نقسم(

(  جرام )  م��م(  م��رام



عز�زي�الطالب�يمكنك�الرجوع�لتمار�ن�كتاب�الطالب�
12 -123 :

عز�زي�الطالب�يمكنك�الرجوع�لتمار�ن�كتاب�الطالب�
12 -123 :

17����،18����،21���،29  

عز�زي�الطالب�يمكنك�الرجوع�لتمار�ن�كتاب�الطالب�
122صفحة�

عز�زي�الطالب�يمكنك�الرجوع�لتمار�ن�كتاب�الطالب�
122صفحة�

1–3���،5���،7–9���،17


