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  ؟ ثالثة من أنواع الحركاتعدد  -1

 الحركة التأرجحية. -الحركة الترددية  -الحركة الدائرية  -الحركة المستقيمة 

 هي تحرك الجسم من األمام للخلف أو من األعلى لالسفل. الحركة الترددية: -2

o صح 

o خطأ 

 من التالي يمثل الحركة الدائرية.أي  -3
o .عجالت السيارة 

o .األرجوحة 

o .الصاروخ 

 تعتبر حركة المروحة في الصف. -4

o .تأرجحية  

o .دائرية 

o .مستقيمة 

 لعمل الثقوب لتثبيت المشبك النحاسي نستخدم: -5

o .الخرامة 

o .الدباسة 

 حركة دوران األرض حول نفسها. -6

o .حركة دورانية 

o ردديةحركة ت. 

 .حركة تأرجحية حركة بندول الساعة -7

o صح. 

o خطأ. 

 حركة رفع األثقال. -8

o حركة مستقيمة. 

o حركة ترددية. 

 حركة األرجوحة تأرجحية. -9

o صح. 

o خطأ. 

 من قواعد األمن والسالمة أثناء العمل في المعمل.  -10

o أنتبه عند استخدام األدوات الحادة. 

o أتنقل داخل المعمل. 

 
 

 االبتدائي الصف الرابع - مراجعة لوحدة تصميم صورة فيها حركة 



 .أخرى بخط مستقيمقطة إلى نقطة هي انتقال الجسم من ن :الحركة المستقيمة -11

o صح. 

o خطأ. 

 .في حركة مستقيمة في االتجاهين، أي أن تكون الحركة ذاهابًا وإيابًاهي تحرك الجسم  :الحركة الترددية -12

o صح. 

o خطأ. 

 . هي حركة الجسم حول نقطة ثابتة تسمى المركز وفي إتجاه واحد :الحركة الدائرية -13

o صح. 

o خطأ. 

 المركز وفي االتجاهين.جسم حول هي حركة ال :الحركة التارجحية -14

o صح. 

o خطأ. 

 الحركة.من آليات نقل  -15

o الزالجة. 

o .الدمية 

 .يستخدم دليل الزالجة لتثبيت -16

o .الدمية 

o .الزالجة   

 .األداة التي نستخدمها لصنع المجرى )الشق( هي -17

o .المثقاب أحادي الجانب 

o .القاطع والمسطرة اآلمنة 

 .المستخدمة في صنع البطاقة المتحركة الورق المقوى الملون الموادمن  -18

o صح. 

o خطأ. 

 .الدخول واالنصراف اآلمن من قواعد األمن والسالمة في المعمل -19

o .خطأ 

o صح. 

 ا هي القوانين التي التزم بها أثناء الحصة داخل معمل التصميم والتقانة.م    -20

o .أرتب األدوات بانتظام 

o المعلمأثناء شرح  أتحدث مع زميلي. 
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