
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/1                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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موزارة التربية والتعلي
A5قطاع و نطاق 

مدرسة الثميد للبنات

. صلي الكلمة بالصورة المناسبة :  السؤال األول 

الوحدة التاسعةاختبار علوم للصف األول األساسي في 

7

: ....................االسم
: .................الشعبة 
2017-5–9: التاريخ 

مغنطيس

منحن  

يسحب

إلى األمام ثم إلى الخلف

يدفع

دائري

مستقيم

.الشيء الذي يجذبه المغنطيستحت () ضعي إشارة  :  السؤال الثاني 

ناتمدرسة الثميد للتعليم األساسي والثانوي للب------------سنية مصطفى توفيق   : إعداد المعلمة 
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ناتمدرسة الثميد للتعليم األساسي والثانوي للب------------سنية مصطفى توفيق   : إعداد المعلمة 

الوحدة التاسعةاختبار علوم للصف األول األساسي في 
. ظللي اإلجابة الصحيحة :  الثالث السؤال 

ما الجسم الذي يجذبه المغناطيس ؟ - 1

المجداف نوع من أنواع- 2

أي من التالي قوة سحب-3

إناء زجاجيكيةلعبة بالستيشريط مطاطيعملة معدنية

الروافعالمغناطيسالقوةالحركة    

التقاط كرةنط الحبلفتح بابرمي كرة 

.أي من التالي ليست آلة بسيطة -4

الجاذبيةالمنحدرالبكرةالرافعة

.يعرف انتفال الجسم من مكان إلى باسم –5

الموقعالسحبالحركةدفع

العبارة الصحيحة وإشارة أمام ( )إشارة ضعي  : السؤال الرابع  .العبارة الخاطئة أمام (  (
 فقط منحنتتحرك األجسام بشكل . )      (

 إلى األمام إلى الخلف األرجوحةتتحرك . )      (

يجذب األشياء المصنوعة من الخشب طيسالمغنا .)      (

يقرب الشيء منه يدفع .)      (

هو القوة التي تبطئ حركة األشياء                                 حتكاكاال)         (

 والماء والزجاجأن تمر عبر الورق والقماش المغناطيسية تستطيع القوة)      (
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