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مفردات الدرس  

السرعةاملوقع

الوحدة 9 : الحركة

الدرس 1: السماء من فوقنا

أهداف الدرس : وصف موقع جسم ما بالنسبة إلى آخر .
مالحظة حركة جسم ما وسرعته عن طريق تسجيل التغير في موقعه .

هي مدى العجلة أو البطء الذي الذي هو مكان وجود شيء ما .
يتحرك به شيء ما

تتحرك املركبة الفضائية أسرع من الطائرة.
يغير الجسم موقعه عندما يتحرك من مكان

 إلى آخر

املعلمة شيخة السعدي

الحركة

هي تغير موقع شيء ما .

تتحرك األجسام بعدة طرق منها :

إلى األمام و إلى الخلفدائريمتعرجخط مستقيم
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الدرس 2 : الدفع والسحب

املعلمة شيخة السعدي

أهداف الدرس : تحدي  الدفع والشد واالحتكاك والجاذبية على أنها قوى .
شرح تغيير القوى املختلفة لحركة األجسام .

مفردات الدرس

القوة

الجاذبية

السحبالدفع

االحتكاك

هي الدفع أو السحب 
املبذول لتحريك جسم ما .

يجذب الجسم تجاهك .يحرك الجسم بعيداً عنك

هي القوة التي تسحب 
األشياء باتجاه األرض .

هو القوة التي تبطئ حركة 
األشياء ويحدث عندما يحتك 

شيئان بعضهما ببعض .

تحرك قوة الدفع والسحب األشياء بشكل مختلف . فقوة الدفع الصغيرة تحرك جسم خفيف أما قوة الدفع 
الكبيرة تحرك جسم ثقيل وتجعل حركة الجسم أسرع .
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الدرس 3 : اآلالت البسيطة

املعلمة شيخة السعدي

أهداف الدرس : اكتشاف الطريقة التي تسهل بها اآلالت البسيطة تحريك األجسام . 
شرح وظائف البكرات والروافع واملنحدرات .

مفردات الدرس

اآللة البسيطة

املنحدرالرافعة

أداة تسهل تحريك األشياء وتساعد في إنجاز شغل.

عبارة عن عمود يتوازن 
على نقطة معينة

هو سطح مائل

من أنواع اآلالت البسيطة

البكرة

تتكون من حبل يتحرك 
على عجلة

تسهل رفع األشياء الثقيلة 
وتساعد في رفع األجسام 

إلى أماكن مرتفعة .

تتحرك مثل األرجوحة 
وتسهل تحريك األشياء.

يستخدم في تحريك 
األشياء إلى أعلى أو إلى 
األسفل ويستخدم لتحريك 
األشياء التي يصعب نقلها 

على الساللم .

مثال مثال
مثال

املجداف يحرك القوارب

الكرسي املتحرك 
البكرة في العلم تساعد في 

رفع العلم
تستخدم في رفع األشرعة 

و إغالق الستائر  
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الدرس 4 : املغناطيس

املعلمة شيخة السعدي

أهداف الدرس : شرح السبب في أن املغناطيس يجذب بعض األجسام وال يجذب بعضها اآلخر .
تحديد القطبني في املغناطيس .

مفردات الدرس

يتنافرالقطبان

تكون فيهما قوة شد 
املغناطيس أقوى

يعني الدفع بعيداً

املغناطيس

يجذب املغناطيس بعض 
األجسام املعدنية وله 

أشكال مختلفة 

يجذب األشياء التي 
تحتوي على حديد وال 

يجذب البالستيك واملطاط 
والقماش

املغناطيس له قطبان 
شمالي وجنوبي

اذا وضعت قطبني 
شماليني أو جنوبيني  
(متشابهني )بجوار 

بعضهما فسيتنافران . 
واذا مختلفني فسيتجاذبان 

تنافر تجاذب
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االسم : ................................ ،، الصف األول (    )

( مراجعة )

السؤال األول : لون حرف االجابة الصحيح :

3- أي من اآلتي يجعل جسما يتحرك أو يتوقف عن الحركة ؟
السرعةاملوقعالقوة

4- أي من اآلتي هو قوة سحب ؟
التقاط الكرة فتح درج

1- ما العبارة الصحيحة التي تصف الحركة ؟ 
تغير موقع الجسم تغير شكل الجسملون الجسم

رمي الكرة

2- القوة التي تبطئ حركة األشياء هي
االحتكاك املغناطيسالدفع

5- املجداف من أنواع
املغناطيس املنحدراتالروافع

6- أي من التالي ليست آلة بسيطة 
رافعة  جرار زراعي بكرة

7- األرجوحة تمثل آلة بسيطة هي
المنحدر  الرافعة البكرة

8- القوة الصغيرة تحرك األجسام إلى  
مسافة بعيدة ال تحركها مسافة قريبة

9- ينتج االحتكاك بني : 
األجسام املتالمسة اليوجد احتكاك  األجسام املتباعدة

املعلمة شيخة السعدي
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12- يجذب املغناطيس األشياء املصنوعة من 
املعدن املطاطالبالستيك

11- األداة التي يمكن أن تسهل تحريك األشياء :
املوقع  الحركةاآللة البسيطة

1 - الحركة هي تغير في موقع الجسم (        )

2 - يمكنني وصف موقع شيء ما عند مقارنته بموقع شيء آخر (         )   

3 - القوة هي الدفع أو السحب املبذول لتحريك جسم ما (       )

4 - تتحرك الطائرة أسرع من املركبة الفضاىية (         )

5 - املوقع هو مكان وجود شيء ما (       )

6 - تتحرك األجسام بشكل متعرج فقط (         )

7 - يحرك السحب الجسم بعيداً عنك ، أما الدفع فيجذبه تجاهك (         )

  

السؤال الثاني :ضع إشارة (        ) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (          ) 
أمام العبارة الخاطئة .

السؤال الثالث : لون أقطاب املغناطيس لتناسب املطلوب:

تجاذب

تنافر

10- اآللة البسيطة التي تستخدم لجر املاء من البئر هي :
املنحدر  البكرةالرافعة

املعلمة شيخة السعدي
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قوة تبطئ الحركة عندما يحتك شيئان ببعضهما.  القوة           -1

قوة تشد جسم مصنوع من الحديد دون ملسه  االحتكاك -2

الدفع أو السحب املبذول لتحريك جسم ما .  الجاذبية -3

4 - ااملغناطيس                 قوة تسحب األشياء باتجاه  األرض

السؤال الخامس : صل املفردة بما يناسبها من العبارات التالية

السؤال الرابع : صلل بخطط بيینن االمفررددةة وو االررسمم االمناسبب

خط مستقيم

متعرج

دائري

إلى األمام 
والخلف

املعلمة شيخة السعدي
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السؤال السادس: حوط على الدفع ضع اشارة         على صورة السحب .

. 

السؤال السابع : حوط األشياء التي يجذبها املغناطيس وضع إشارة          على 
األشياء التي ال يجذبها املغناطيس .

املعلمة شيخة السعدي
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السؤال الثامن : حدد موقع األشياء

الكرسي  …………………. الطاولة

الكتاب ………………..…. الطاولة
الباص  .…………………. الطاولة

الكرة   ………………..…. الطاولة

( تحت - فوق - يمني - يسار )

السؤال التاسع: ااررسمم شكلل منن أأشكالل االمغناططيیسس

املعلمة شيخة السعدي
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االسم : ................................ ،، الصف األول (    )

نموذج اإلجابة

السؤال األول : لون حرف االجابة الصحيح :

3- أي من اآلتي يجعل جسما يتحرك أو يتوقف عن الحركة ؟
السرعةاملوقعالقوة

4- أي من اآلتي هو قوة سحب ؟
التقاط الكرة فتح درج

1- ما العبارة الصحيحة التي تصف الحركة ؟ 
تغير موقع الجسم تغير شكل الجسملون الجسم

رمي الكرة

2- القوة التي تبطئ حركة األشياء هي
االحتكاك املغناطيسالدفع

5- املجداف من أنواع
املنحدراتالروافعاملغناطيس

6- أي من التالي ليست آلة بسيطة 
رافعة  جرار زراعي بكرة

7- األرجوحة تمثل آلة بسيطة هي
المنحدر  الرافعة البكرة

8- القوة الصغيرة تحرك األجسام إلى  
مسافة بعيدة ال تحركها مسافة قريبة

9- ينتج االحتكاك بني : 
األجسام املتالمسة اليوجد احتكاك  األجسام املتباعدة

املعلمة شيخة السعدي
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12- يجذب املغناطيس األشياء املصنوعة من 
املعدن املطاطالبالستيك

11- األداة التي يمكن أن تسهل تحريك األشياء :
املوقع  الحركةاآللة البسيطة

1 - الحركة هي تغير في موقع الجسم (        )

2 - يمكنني وصف موقع شيء ما عند مقارنته بموقع شيء آخر (         )   

3 - القوة هي الدفع أو السحب املبذول لتحريك جسم ما (       )

4 - تتحرك الطائرة أسرع من املركبة الفضاىية (         )

5 - املوقع هو مكان وجود شيء ما (       )

6 - تتحرك األجسام بشكل متعرج فقط (         )

7 - يحرك السحب الجسم بعيداً عنك ، أما الدفع فيجذبه تجاهك (         )

  

السؤال الثاني :ضع إشارة (        ) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (          ) 
أمام العبارة الخاطئة .

السؤال الثالث : لون أقطاب املغناطيس لتناسب املطلوب:

تجاذب

تنافر

10- اآللة البسيطة التي تستخدم لجر املاء من البئر هي :
املنحدر  البكرةالرافعة

املعلمة شيخة السعدي
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قوة تبطئ الحركة عندما يحتك شيئان ببعضهما.  القوة           -1

قوة تشد جسم مصنوع من الحديد دون ملسه  االحتكاك -2

الدفع أو السحب املبذول لتحريك جسم ما .  الجاذبية -3

4 - ااملغناطيس                 قوة تسحب األشياء باتجاه  األرض

السؤال الخامس : صل املفردة بما يناسبها من العبارات التالية

السؤال الرابع : صلل بخطط بيینن االمفررددةة وو االررسمم االمناسبب

خط مستقيم

متعرج

دائري

إلى األمام 
والخلف

املعلمة شيخة السعدي
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السؤال السادس: حوط على الدفع ضع اشارة         على صورة السحب .

. 

السؤال السابع : حوط األشياء التي يجذبها املغناطيس وضع إشارة          على 
األشياء التي ال يجذبها املغناطيس .

املعلمة شيخة السعدي
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السؤال الثامن : حدد موقع األشياء

الكرسي  …………………. الطاولة

الكتاب ………………..…. الطاولة
الباص  .…………………. الطاولة

الكرة   ………………..…. الطاولة

( تحت - فوق - يمني - يسار )

السؤال التاسع: ااررسمم شكلل منن أأشكالل االمغناططيیسس

املعلمة شيخة السعدي

يمني
فوق
تحت
يسار
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