
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف أوراق عمل درس الموقع والحركة

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف األول ⇦ علوم ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف األول

روابط مواد الصف األول على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف األول والمادة علوم في الفصل الثالث

مقررات الفصل الثالث 1

ملخص شامل للوحدة التاسعة (الحركة) مع جميع أوراق العمل
الخاصة بهذه الوحدة.

2

دليل علوم 3

مقررات الفصل الثالث 4

أوراق عمل (من صفات المادة) 5
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  :يمكن لألجسام ان تتحرك بطرق عدة وبسرعات مختلفة وتغير موقعهاالفكرة الرئيسية. 

 أهداف الدرس:       
  ان تصف موقع جسم ما بالنسبة لألجسام االخرى.  

 

2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح

  بنات-مدارس حماية للتربية والتعليم 

 االسم:
 

 الصف األول / شعبة:
 

 التاريخ:

 قسم العلوم
ثالثالفصل الدراسي ال  

الموقع والحركةدرس:   
 ورقة عمل

 الفريق االخضر

 أوال: تأملي الصورة جيدا ثم جاوبي على االسئلة:

 ثانيا: اكتبي نوع الحركة المناسبة تحت الصورة:

 ثالثا: أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة:



 

  

 

 

 

  
  يمكن لألجسام ان تتحرك بطرق عدة وبسرعات مختلفة وتغير موقعهاالرئيسية: الفكرة. 

 أهداف الدرس:       
 ان تصف موقع جسم ما بالنسبة لألجسام االخرى.  

 
     

2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح

بنات-والتعليمارس حماية للتربية مد  

 االسم:
 

:األول / شعبة الصف  
 

 التاريخ:

 قسم العلوم
ثالثالفصل الدراسي ال  

الموقع والحركة درس:  
عملورقة   
رزر الفريق األ  

 أوال: حددي موقع االجسام التالية:

 ثانيا: اختاري اإلجابة الصحيحة لتوضيح نوع الحركة:

 ثالثا: رتبي السرعات من األكثر سرعة لألقل سرعة:



 

  

 

 

 

  
  لألجسام ان تتحرك بطرق عدة وبسرعات مختلفة وتغير موقعها يمكنالرئيسية: الفكرة. 

 أهداف الدرس:       
  ان تصف موقع جسم ما بالنسبة لألجسام االخرى

 
       

 

 

 

 

 

 

 

2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح 2،ح1مدرسة حماية للبنات ح

بنات-مدارس حماية للتربية والتعليم  

 االسم:
 

:األول / شعبة الصف  
 

 التاريخ:

 قسم العلوم
ثالثالفصل الدراسي ال  

والحركة الموقعدرس:   
عملورقة   

حمرالفريق اال  

 أوال: حوطي الكلمة المناسبة:

 ثانيا: ضعي دائرة على الجسم األكبر سرعة:


