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  سلطنة عمان
  وزارة التربیة والتعلیم

  محافظة شمال الشرقیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حول الوقت و التقوم ةمراجع
  الصف الرابع 

  )ریاضیات(
  رحاب محمد جالل :معلمة المادة  عدادإ



 

  

أنا أستطیع قراءة الوقت بثالث 
  :طرق 

 العقارب ساعة - 1
 اعة األرقامس - 2
 كتابة بالكلمات  - 3

ستطیع أیضا معرفة شھور أأنا 
  السنة المیالدیة وفھم التقویم 

  

  تدریبات حول الوقت والتقویم
  ھیا ألصیر متمكنا في ذلك 
  



 

واكتب الوقت .ارسم العقارب في الحاالت التالیھ: أوال 
  بساعة األرقام أسفل ساعة العقارب 

  
  و الربع الساعھالسابعھ -1
  

  
  

  ال الربع الساعھالتاسعھ إ -2
  
  
  ال الربعالساعھالعاشره إ -3
  
  
  
  ال الساعھالثامنھ إ -4

  ثالث عشر دقیقھ 
  



 

  
  
  التاسعھ و عشرون دقیقھ الساعة -5
  
  
  
  
  
  ال ربع   إ الساعھالرابعھ -6
  
  
  
  
  
  الساعھالخامسھ والنصف  -7

  والخمس دقائق 
  



 

  
  
  ال عشر دقائق إالساعھالتاسعھ -8
  
  
  
  
  
  ال خمس دقائق إالساعھالرابعھ -9
  
  
  
  

  ال ثالث دقائقإالساعھالسادسھ -10
  
  
  



 

  
  :ثانیا 

  :الفترة الزمنیة المستغرقة بین وقتین 
  
خرج سالم من منزلھ في تمام الساعھالخامسھ و الربع وعاد -1

المدة التي قضاھا خارج ال ربع ما إفي تمام الساعھالسابعھ
  المنزل

  
  
  
  

  ................ةوقت العود ................           وقت الخروج

  

 ................................ةالمستغرق ةالزمنی ةالفتر

  
  
  

 



 

 
 ةدت في الثانیاعوال ثلث مساء إةفي التاسعمزون خرجت  -2

  .عشر صباحا  
  ؟ما المدة الزمنیة التي قضتھا خارج المنزل 

  
  
  
  

  ..............وقت العودة ............            وقت الخروج 
  .............................المدة المستغرقة 

  
ة دت في الخامسادقائق و ع 10ال إفي الثالثھ خرجت-3

  بین الزمنین ؟ما المدة الزمنیة المستغرقة  والنصف مساء
  
  

  

  

  



 

  .............وقت العودة ..............              وقت الخروج 

 ............................................المستغرقة الفترة الزمنیة 
  

ما في الثالثھ عصرا وعادت في السابعھمساء ھنا خرجت- 4
  الفرق بین وقتي الذھاب والعودة ؟

  
  
  

  

  .......................وقت العودة ...................                وقت الخروج 

  ..............................الفترھالزمنیھالمستغرقھ-               

  

وعادت في  , صباحا  ثلثالو  ةفي التاسعھیا تخرج- 5
ما مدة الوقت المستغرق بین الخروج  ظھرا ة الواحد

  والعودة 
  
  
  

  .......وقت العودة ...........    وقت الخروج 



 

 ........................................الفترة الزمنیة المستغرقة 

  

  

  

نصف صباحا و عادت في الو ةالثامن ھیا في خرجت- 6
ما الفترة الزمنیة التي قضتھا خارج المنزل  ال ربعإةالعاشر

  ؟
  
  

  

  

  

  

  ................ةوقت العود...............                لخروج وقت ا

  .................................... ةالمستغرق ةالزمنیةالفتر -
  

و عادت  ,ةربعون دقیقأو خمسھ و  ةخرجت في التاسع- 7
عشر إال  في  ةالثانی

كم من  دقیقة  13 
خارج  ظلت  الوقت 



 

  المنزل ؟
  
  
  
  

  ................ ةت العودوق                 ..............وقت الخروج 

  ........................ةالمستغرق ةالزمنی ةالفتر -

  
ة دت في تمام الساعأصدقائي و عجلست ساعتین مع - 8

  ؟المنزل متي خرجت من فو الربع مساء ة السادس
  
  
  

  ........وقت العودة  .........وقت الخروج 
  ...............المستغرقة  الفترة الزمنیة

  



 ,السكنفي الذي یجاورنا تماما 
ووصلت منزلي في تمام 

  ؟متي خرجت من منزلي 

  .................ة

..................................  

ومكثت ھناك ثالث ساعات 
وعدت 
 ةالساع
مساء 

الذي یجاورنا تماما  عمي ةذھبت  لزیار
ووصلت منزلي في تمام , ةدقیق 15ن و یوجلست  ساعت
متي خرجت من منزلي مساء  ة

ةوقت العود................                  

..................................ةالمستغرق

ومكثت ھناك ثالث ساعات  ةالي الحدیق ةذھبت في رحل
الثلث 
تمام 

 ةالسادس

 

  
  
  
  
ذھبت  لزیار - 9

وجلست  ساعت
ةالتاسع ةالساع

  
  
  

  

................                  وقت الخروج 

المستغرق ةالفتره الزمنی - 

 
ذھبت في رحل- 10

ال إ
في 



..........  

ووصلت مطار  ,إلي صاللة 
  

...........  

.............................  

  ؟ متي خرجت  من المنزل

..........ةوقتالعود..........                  

  ............................ةالمستغرق

إلي صاللة  ساعات من مسقط 3 ة
  ة؟ت الرحلأالرابعھ مساء متي بد

........... ةوقتالعود...........                

.............................ةالمستغرق

 

متي خرجت  من المنزل
  
  
  
  

..........                   وقتالخروج

المستغرقةالفترھالزمنی

  

ةخذت الرحلأ-11
الرابعھ مساء متي بدتمام صاللة 

  

  
  
  

...........                 وقتالخروج

المستغرقةالفترھالزمنی  - 



 خرجت من المدرسھ الساعة الواحدة والنصف 
ربع اشتري اغراضا 

................  

.............................  

 ةعشر و عشرون دقیق
  ...........بھا یكون 

خرجت من المدرسھ الساعة الواحدة والنصف 
ربع اشتري اغراضا إال وجلست في المحل التجاري ساعھ 

  متي  وصلت المنزل

................ةوقتالعود................                  

.............................ةالفترھالزمنیھالمستغرق

  :تقدیم الساعة وتأخیرھا 

عشر و عشرون دقیق ةھي الحادی ةعندما تكون الساع
بھا یكون  الوقت نإف ةثلث ساع ة

 

خرجت من المدرسھ الساعة الواحدة والنصف - 12
وجلست في المحل التجاري ساعھ 

متي  وصلت المنزل
 
 
 
  

................                   وقتالخروج

  

الفترھالزمنیھالمستغرق  -     

  

  :ثالثا 

  

تقدیم الساعة وتأخیرھا 
  

عندما تكون الساع- 1
ةخرأو لكنھا مت



 7 ةخرأو الربع ولكنھا مت
.................  

 5ة ربع و لكنھا متقدم
 ..................  

و الربع ولكنھا مت ةعندما تكون الساعھ الواحد
.................ظھر بھا یكون دقائق الوقت الذي ی

ربع و لكنھا متقدمالن تكون ساعتي الثالثھ و
.................. دقائق لذلك الوقت الذي یظھر بھا ھو 

 

  
  
  
  

عندما تكون الساعھ الواحد- 2
دقائق الوقت الذي ی

  
  
  
  
ن تكون ساعتي الثالثھ وأیجب - 3

دقائق لذلك الوقت الذي یظھر بھا ھو 
 

  

  

  

  

  



ن ھي اآل ةو الساع
ن لك فإلذ ةدقیق

ة متقدمالسابعھ و الربع ولكن ساعھ الحائط 
  ............؟  كون الوقت الذي یظھر بھا 

و الساع ةدقیق 17ساعھ والدي متقدمھ 
دقیق 15ال ثلث و الوقت متقدم بھا 

  بھا
......  

السابعھ و الربع ولكن ساعھ الحائط اآلن 
كون الوقت الذي یظھر بھا ربع ساعھ كم سی

 

ساعھ والدي متقدمھ - 4
ال ثلث و الوقت متقدم بھا ة إالثامن

بھاالوقت الظاھر
..................ھو
 
  
 
  

  

  

  

  

اآلن الساعھ - 5
ربع ساعھ كم سی

 
  
  
  



ة خمسة و عشرون الثلث ولكنھا متقدم

.........................  

.........................  

الثلث ولكنھا متقدم إإلعشرةن الثانی
  ......ھو بھالك الوقت الذي یظھر

  ............................سبوع ؟

.........................   في الشھر؟

.........................    ؟كم شھرا في السنة

 

  
 
  

ن الثانیآلاةالساع -6
لك الوقت الذي یظھرلذ ةدقیق

  
  
  
  
  

  :رابعا 

  :التقویم
  
سبوع ؟باأل اكم یوم -1
  
في الشھر؟ اكم یوم -2
  
كم شھرا في السنة -3



 

  
  ......................   ؟ ةفي السن اسبوعأكم  -4
  
مارس سیكون  31ن یوم إلك فربعاء ولذیوم األ أشھر مارس بد -5

  .....................:یوم

  
فبرایر سیكون  29ن یوم إیوم الخمیس لذلك ف أشھر فبرایر بد -6

  :یوم
........................  

  
موافقا مایو سیكون  31لذلك یوم ,خمیسیوم الأشھر مایو بد -7
  :یومل

........................  
  
یام الشھر أخر آیوم الثالثاء لذلك بدأشھر سبتمبر  -8

  ................ھو
  



 

یام أول أن أذا علمت إمایو  17ما الیوم الذي یوافق یوم  -9
 ربعاء ؟شھر مایو ھو یوم األ

........................................  
  

یام أخر آذا علمت ان إبریل أ 23ما الیوم الذي یوافق یوم -10
  .................................... ؟سبتبریل ھو یوم الأشھر 

  
  
یام شھر أخر آأكتوبر اذا علمت ان  16ما الیوم الموافق  -11

  .................................... ربعاء؟اكتوبر ھو یوم األ
  
اذا كان شھر اكتوبر یداء یوم الثالثاء فان عدد ایام الثالثاء  -12

  .......................................بالشھر ھي؟
  

  
یام أن عدد إربعاء فاألیوم اذا علمت ان شھر مارس انتھي  -13

  ........................................ ربعاء ھي؟األ
  

ربعاء في شھر فبرایر و الذي انتھي ما ھي عدد ایاماأل -14
 فیرایر؟ 29بالخمیس الموافق 

........................................  
  



 

  
  ....................یوم ؟أیوم الخمیس لذلك بد أشھر مارس بد -15

  
شھر مایو انتھي یوم الجمعھ لذلك بدا یوم  -16

  .....................؟
  

  
ول ألذلك  لخمیسفبرایر با 28شھر فبرایر  انتھي -17

  .............................؟یامھأ
  
یامھ ھي أل وألك كانت ذانتھي شھر مارس یوم الجمعھ ل -18

  ..................................؟
  

  
أول أیامھ ھي شھر سبتمبر یوم السبت لذلك كانت  انتھي -19

...............................  
  
ماعدد أیام اإلثنین بشھر سبتمبر الذي بدأیوم  - 20

  ............................................الجمعة ؟
  



 

  بالتوفیق یا أبطال الغد       

  
  
  
  
  


