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 أو الخاصية من الشيء في مايوجد مقدار او كمية تحديد بواسطتها يتم منظمة عملية هو : القياس
 .معلومة قياس وحدة بداللة للقياس الخاضعة الصفة

 هي المستعملة الوحدة ولتكن طولها قياس الى نحتاج ما غرفة فلقياس شيئين بين مقارنة عملية اي    
 . المتر
 : منها ونذكر اسباب لعدة ذلك ويرجع للرياضيات بالنسبة االهمية غاية في امر القياس ومفهوم   
 .والوقت والمساحة والوزن والحجم الطول خصائص على تعرفال -1
 .الخاصية لهذه وفقا   االجسام وترتيب مقارنة -2
 . المعيارية وغير المعيارية الوحدات باستخدام القياس كيفية فهم -3
 . يجريها التي للمقاييس المناسبةواألداة  الوحدة ختيارا -4

  :القياس مهارت
 الشيئين من اي على التعرف خالل من شيئين بين للمقارنة ويستخدم: المباشر المقارن القياس -1

 . اآلخر من اقل أو اكبر خاصية له
 ... أوالسعة  الوزن أو الطول حسب االشياء من مجموعة ترتيب مهارة القياس من النوع هذا ويشمل  

 : المباشر المقارن القياس على االمثلة ومن
 . واقفين طالبين طولي بين المقارنة   -
 .كتاب من واالخرى دفتر من احداهما ورقتين مساحتي بين لمقارنة  -
 .الكفتين ذي زن ا المي باستخدام حقيبتبن وزني بين المقارنة  -
 المطلوب الشيئين من كل قياس يتم القياس من النوع هذا في: المباشر غير المقارن القياس -2

 .الناتجين بين والمقارنة مستقل بشكل بينهما المقارنة

 القياس
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 االول الطالب طول بقياس نبدأ ، المباشر غير القياس باستخدام طالبين طولي بين للمقارنة : مثال
 القياس وحدة بنفس سم(171)االخر والطالب سم (141) وليكن المناسبة القياس وحدة باستخدام

 .االول الطالب من اطول الثاني الطالب بان ونقول الطولين بين ونقارن
 من عدد الى المقاس الشيء خاصية تقسيم به ويقصد :  )المعياري غير( المنفصل  القياس -3

 لهذه المساوية الوحدات بايجاد القياس عملية وتكون المقاسة للخاصية بالنسبة المتساوية الوحدات
 .كرارها ت خالل من الخاصية

 .. القدم ، الشبر : القياس وحدات على االمثلة ومن    
 .خرآل شخص من المقاسات الختالف دقيقة نتائج النوع هذا يعطي وال    

 ومحددة ثابتة معيارية وحدات نستخدم القياس من النوع هذا في( : المعياري ( المقنن القياس -4
 القياس وحدات ومن القياس بعملية يقوم الذي الشخص كان مهما القياس نتيجة تتغير ال بحيث

 .... للزمن واليوم للوزنغرام والكيلو  طواللأل المتر : المستخدمة
  :تطبيقات عامة على القياس 

 :قياس الوقت . أواًل 
 : قراءة الساعة  -1
 ويدربهم ( ذات عقارب ) قيقية حألطفال من خالل عرض المعلم ساعة يتم تعليم فراءة الساعة ل ،

على تحديد الوقت ألقرب ساعة من خالل تحريك العقارب وتغيير مكان عقرب الساعات في كل 
 .مرة 
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  بعدها يبدأ بتدريبهم على قراءة الساعة عندما يكون الوقت فيه نصف ساعة وربع ساعة. 

 
  بعدها ينتقل المعلم إلى تعليم مفهوم الدقيقة من خالل عقرب الدقائق في الساعة ، ويوضح لهم

 : العالقة بين الساعة والدقيقة 
 دقيقة  06= ساعة   1

 .والساعات والدقائق ويدربهم على قراءة الساعة 
  يقدم المعلم مفهوم الثانية كأصغر وحدة لقياس الوقت في الساعات المستخدمة لدى الناس للتعامل

هم العالقة بين مع الوقت في في الحياة اليومية ، ويبين لهم عقرب الثواني في الساعة ويوضح ل
 : والثانيةالدقيقة 

 ثانية    06= دقيقة    1
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 .دقائق والثواني ويدربهم على قراءة الساعة بالساعات وال
  بعدها يعرض المعلم للتالميذ الساعة الرقمية األلكترونية التي يظهر من خاللها الوقت بالساعة

 .والدقيقة والثانية بشكل رقمي 
 :قراءة اليوم والتاريخ  -2
  السبت ، األحد ، األثنين ، الثالثاء ،): يبدأ المعلم بتدريب التالميذ على ترتيب أيام األسبوع 

 :ويطرح عليهم مجموعة أسئلة مثل  (األربعاء ، الخميس ، الجمعة 
 ....ما اليوم ؟     ماذا كان يوم أمس ؟       ما يوم غد ؟ 

موضح عليها اليوم ( رزنامة)ثم بقدم المعلم لتالميذه أشهر السنة حسب التقويم ، ويعرض لهم التقويم 
 .ويدربهم على قراءة اليوم والتاريخ منها  والتاريخ باليوم والشهر والسنة ،
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 .مع اعطاء أسئلة متنوعة للتالميذ ليتمكنوا من ترتيبها بصورة صحيحة 
 

 
 

 : قياس األطوال : ثانيًا 
  يقدم المعلم المسطرة كوحدة لقياس أطوال األشياء الصغيرة ، مثل قياس طول دفتر أو طول

 .... علبة الكبريت ، أو طول قلم ، 
  يوضح المعلم للتالميذ أن وحدة القياس المستخدمة في المسطرة تسمى السنتيمتر ، ويرمز لها

، ويمثلها لهم على المسطرة ، ويوضح لهم أن وحدة السنتيمتر تستخدم لقياس ( سم)بارمز 
 .األشياء الصغيرة 

  يدرب المعلم تالميذه على قياس أطوال أشياء باستخدام المسطرة 
 : مثال     
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  من خالل المسطرة المدرجة ، ويوضح لهم أنها تستخدم ( ملم)ثم يقدم المعلم وحدة الميلمتر

 : لقياس أطوال األشياء الصغيرة ، ويبين عالقتها بالسينتيمتر 
 ملم  11 –سم  1
  من خالل عرض وحدات القياس التي تستخدم في مواد ( م)ثم يقدم المعلم لتالميذه وحدة المتر

 ؟...  وفي أعمال الخياطة ،  البناء ،
ويوضح لهم أنها تستخدم لقياس أطوال األشياء المتوسطة في الطول ، ويبين لهم عالقة المتر 

 :بالسنتيمتر 
 سم  111= م  1
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  من خالل الحديث عن المسافة بين مدينتين مثال ، ( كم)ثم يقدم المعلم لتالميذه وحدة الكيلو متر
القياس السابقة ال يمكن استخدامها في قياس أطوال األشياء الكبيرة ، ليدرك التالميذ أن وحدات 

 :ثم يبين لهم عالقة الكيلومتر بالمتر 
 م  1111= كم   1   

ويجب على المعلم أن يهتم بتدريب تالميذه على اختيار وحدة القياس المناسبة ، ثم جعل التالميذ     
 .أنفسهم يجرون عملية القياس 

 : قياس األوزان بالغرام والكيلوغرام   :ثالثًا 
  يعرض المعلم على تالميذه الميزان ذا الكفتين والميزان االلكتروني اللذين يستخدما في قياس كتلة

 .األشياء ( وزن)

 

 
 .تستخدم لقياس وزن األشياء الصغيرة ( غم)ويوضح لتالميذه أن هذه الوحدة     

 
  ( كغم)ثم يوضح لهم أهمية استخدام الموازين في الحياة العملية ، ثم يقدم لهم وحدة الكيلوغرام

 .لقياس وزن األشياء باستخدام الموازين ، ويدربهم على استخدامها في قياس وزن األشياء 
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 :ويوضح لهم العالقة بين الكيلوغرام والغرام     

 
 : قياس السعة : رابعًا 
 لتالميذه مفهوم سعة الشيء ، ويعرض عليهم مجموعة من األشياء التي يمكن  يوضح المعلم

 : قياس سعتها بوحدة تسمى اللتر ، مثل 
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  لقياس يعة األشياء الصغيرة ، مثل علبة العصير الصغيرة أو ( ملم)ثم يقدم لهم وحدو الملليلتر
 .علبة الدواء 

 
 : ثم يوضح لهم العالقة بين اللتر والملليلتر 

 
 

 : النقود : خامسًا 
  عفاتها ، لذا ضاأسماء أجزاء العملة الرئيسية ومتختلف العملة النقدية من دولة ألخرى ، وتختلف

 .فإن تدريس التالميذ وتدريبهم على استخدام العملة يعتمد على العملة التي تستخدمها الدولة 
  ولكن في جميع األحوال يتم تقديم حاالت قياس النقود بشكل مرتبط مع األعداد التي يتعلمها

فلس قبل أن يتعرف التلميذ على  1111التلميذ ، فمثال  يمكن تقديم الدينار على انه يساوي 
 ...، وهكذا  1111مفهوم العدد 

 دمة ، ويدربهم على قراءة ثم يعرض عليهم نماذج ألشياء مكتوب عليها السعر بالعملة المستخ
 .السعر 

  ثم يدربهم على التحويل بين أجزاء العملة المستخدمة ومضاعفاتها. 

 


