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 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

 

 مملكة البحرٌن 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌرة المدرسة                                                إعداد                                 

 د . صغرى ربٌع         أ . خدٌجة أبوتاكً

 

 م9191 – 9102 ثانًلفصل الدراسً الملف اإلنجاز ل
  

. . . . . . . . . . أنا 
. . . . . . . . . . . . 

 

. . . .  صفً األول
. . .



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

 مقٌاس المطر ٌقٌس كمٌة المطر.

ْقُس ) اْلَوْحَدةُ الرابعة                         ماءُ الطَّ قُس والفُصول" (والسَّ  "الطَّ
قُس ِمْن َحْولِنا" 0  "الطَّ

 

 

 

 الذي أاُلحظه على الهواء؟ما 
 أعمل أداة لمعرفة حالة الطقس باستعمال العصا الخشبٌة والشرٌط الورقً.(  ٔ
  تعرفها؟أتوقع ما حالة الطقس التً ُتساعدنً هذه األداة على (  ٕ
  ؟أحمل أداة الطقس إلى الخارج، وأرفعها إلى أعلى. ماذا أاُلحظ( أاُلحظ.  ٖ
 
 
 أقارن. أستعمل أداة الطقس هذه ألختبر حركة الهواء لعدة أٌاٍم. ماذا أاُلحظ؟(  ٗ
 
 
 
 

  

ْكِشف  أ    نا أْست 

ٔ

  أستكشف أكثر 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

 سابعالفصل ال

 الطقس: هو حالة السماء والهواء خالل الٌوم.

الهواء قد 
ٌكون جافاً 
 أو ممطراً.

السماء قد 
تكون ُمشمسة 

 .غائمةأو 

 درجة الحرارة: مقدار سخونة الشًء )الهواء( أو برودته.

 الثرمومتر ( ٌقٌس درجة الحرارة.مقٌاس الحرارة ) 

 الرٌاح: الهواء المتحرك، تتحرك ِبُبْطٍء أو بسرعة كبٌرة.

 ) دوارة الرٌاح ( تحدد اتجاه حركة الرٌاح.



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ماءُ ) ْلَوْحَدةُ الرابعةا                          ْقُس والسَّ قُس والفُصول( "الطَّ  "الطَّ
 "" الفُصوُل األَْرَبَعةُ  9

 

 

 كٌف ُتدفئنا المالبس؟
 أمألُ الوعاءٌن بماٍء دافِئ، وأَلُفُّ أحدهما بقطعة قماش سمٌكة.(  ٔ
 ؟ توقع. أُي الوعاءٌن سٌبقى ساخناً؟ ولماذاأُ (  ٕ
  .دقائق ٓٔأقٌُس درجة حرارة الماء فً كل وعاٍء وأسجلها، ثم أقٌسها ثانٌة بعد (  ٖ

 الوعاء الثانً الوعاء األول
 درجة حرارة الماء:

. . . . . 
 

 دقائق: ٓٔالماء بعد  درجة حرارة
 . . . . . 

 درجة حرارة الماء:
. . . . . 

 
 دقائق: ٓٔدرجة حرارة الماء بعد 

. . . . . 
 

 
ٌُشبه لف قطعة القماش حول الوعاء ارتداء المعطف خالل الطقس البارد؟أستنتج. (  ٗ كٌف   

  جزٌء من السنة.الفصل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

 فصل الصٌف:

 األشد حرارة، الطقس فٌه جاف

 ومشمس ساعات أطول من فصل

 الربٌع، تثمر النباتات فٌه وٌتوافر

 لإلنسان غذاٌء كثٌر. 

ٕ

 سابعالفصل ال

  أستكشف أكثر 

 فصل الربٌع:

 الطقس مشمس ساعات طوٌلة،

 تنمو فٌه النباتات التًالجو دافئ، 

 توفر طعاماً للكثٌر من الحٌوانات.

 فصل الشتاء:

 الفصل األشد برودة، مشمس ساعات
 قلٌلة، تتساقط فٌه األمطار وأحٌاناً  

 البرد والثلوج، تقل النباتات، تعتمد
 ما جمعته فً فصل الخرٌف،الحٌوانات على 

 بعضها ٌنام حتى فصل الربٌع.

 فصل الخرٌف:

 الطقس معتدل ومشمس ساعات

 الصٌف، ٌتغٌر لون أوراقأقل من 

 النباتات وتتساقط، تستعد الحٌوانات
لفصل الشتاء فٌصبح فِراء بعضها سمٌكاً، وبعضها 

 ٌنتقل إلى أماكن دافئة. 



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ماءُ ) راِبَعةُ اْلَوْحَدةُ ال                                           ْقُس والسَّ ماءُ  (الطَّ  ""السَّ

ماُء ِمْن َفوِقنا" 0  "السَّ

 

 

 ماذا أرى فً السماء؟
 .السماء فً أثناء النهار وأقارن بما أراه فً أثناء اللٌل نظر إلىأاُلحظ. أ(  ٔ
 أرسم ما أراه فً السماء، فً النهار واللٌل.(  ٕ

 

 

 
ٌُصدر ضوءاً.  النجم: جسم كبٌرجداً فً السماء 

 
 

 
 الشمس: أقرب النجوم إلى األرض.

 
 الكوكب: جسم كبٌر ٌدور حول الشمس.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  نا أ    أْست 

ٖ

 ثامنالفصل ال

 تبدو النجوم صغٌرة جداً ألنها بعٌدة جداً.

الشمس الساطع ٌجعلنً ال أستطٌع ضوء 
 رؤٌة النجوم األخرى فً النهار.

 األرض كوكب ٌدور حول الشمس.

 المناظٌر ُتساعدنا على رؤٌة األشٌاء البعٌدة مثل النجوم.

والضوء، حرارتها ُتسخن الهواء الشمس ُتصدر الحرارة 
 والٌابسة والماء.



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ماءُ ) راِبَعةُ اْلَوْحَدةُ ال ْقُس والسَّ ماءُ  (الطَّ  ""السَّ
 "األرُض َوالَقَمرُ " 9

 

 

الل؟  كٌف تتكون الظِّ
 الصلصال، ثم أوجه ضوء مصباح الٌد إلى العصا. ( أاُلحظ. أثبت الَعصا باستعمال ٔ
( أسجل البٌانات. أرسم خطاً حول ظل العصا ثم أوجه ضوء المصباح إلى العصا من الجهة  ٕ

 األخرى وأرسم خطاً حول الظل الجدٌد.
 ( أرسم شكل الظل فً الجهتٌن. ٖ

  

 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

ٗ

 ثامنالفصل ال

 جسم صخري ٌدور حول األرض. القمر:

ٌُصدر ضوءاً لكنه ُمنٌر   ألن ضوء الشمس ٌسقط علٌه.ال 

 أشكال القمر ُتسمى أطواراً.

 نهار

 لٌل

ٌحدث اللٌل 
والنهارألن 

األرض تدور حول 
 نفسها أمام الشمس.

الشمس عالٌة فً السماء     
 = الظل قصٌر

السماء الشمس منخفضة فً 
 = الظل طوٌل



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ةُ ة )خامساْلَوْحَدةُ ال                                  ة ِمن َحوِلنا" (المادَّ  "المادَّ
 "ِصفاُت الَموادِّ " 0

 

 

 ؟ما الذي أالحظه على بعض األشٌاء
 أنظر إلى األشٌاء )بالون، ماء، مكعب خشبً( ألمسها ثم أذكر مالحظاتً عنها.أاُلحظ. (  ٔ
 .تواصل. أصف مالحظاتً لزمٌالتً( أ ٕ

 ( أقارن. فٌَم تتشابه هذه األشٌاء، وفٌم تختلف؟ ٖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أصف الدمٌة: 
 ناعم الملمس. –حجمه ُمتوسط  –لونه ُبنً  
  

 
 أصف اللٌمون:               
 رائحته زكٌة. –طعمه حامض  –شكله بٌضاوي  –حجمه صغٌر  –لونه أصفر                

 
 
 

  
  
 

 

  

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

٘

 الفصل التاسع

 المادة: هً كل شًء ٌشغل حٌز )مكان ( وله كتلة.

 مٌة المادة الموجودة فً الشًء.: هً كلكتلةا

 نستعمل ) المٌزان ( .لقٌاس الكتلة 

 الرائحة. –الطعم  –الملمس  –اللون  –الحجم   –الشكل  صفات المادة:

 حاالت المادة:
 الطاولة ( –القلم  –الحقٌبة  –الكتاب  –صلبة مثل ) المكعبات 

 العسل ( –الشاي  –العصٌر  –سائلة مثل ) الماء 
 منطاد ( –كرة  –غازٌة مثل ) بالونة 



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ةُ ة )خامساْلَوْحَدةُ ال ة ِمن َحوِلنا( "المادَّ  "المادَّ
واِئُل والغازاُت" 9 لبة والسَّ  "الَمواُد الصُّ

 

 

 ما صفاُت السائل؟
 .أقٌس. أمألُ القطارة بماٍء ملوٍن، ثم أضع قطرات منه على الورقة الُمشمعة(  ٔ
 ماذا أاُلحظ؟ أاُلحظ. أستعمل عوداً خشبٌاً لتحرٌك القطرات.(  ٕ
 تواصل. أذكر بعض صفات الماء. هل للسوائل شكٌل محدد؟( أُ  ٖ

 المادة الغازٌة المادة السائلة المادة الصلبة
 لها شكل محدد.

تختلف عن بعضها فً الشكل 
 والملمس والكتلة.

 لٌس لها شكل محدد.
 تأخذ شكل الوعاء الذي      

 توضع فٌه.           

 لٌس لها شكل محدد.
ال ٌمكننً رؤٌة الهواء ولكننً 

 به. ِحسُّ أُ 

 
ٌنساب ببطء: 

معجون والعسل 
 الطماطم

 
 

ٌنساب بسرعة: 
 الحلٌب والزٌت

 
 

 

 

 

 حاالت المادة:ألصُق أو أرسم صوراً ُتمثل          

 المادة الغازٌة المادة السائلة المادة الصلبة

   

 

 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

ٙ

 الفصل التاسع



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ةُ ) خامسةاْلَوْحَدةُ ال ةِ " (المادَّ ٌُّرات المادَّ  "َتَغ
ٌَّرُ " 0 ةُ َتَتَغ  "المادَّ

 

 

ٌُمكننً أن أُغٌر بعض المواد الصلبة  ؟كٌف 
 أصف األوراق والمنادٌل الورقٌة، ما شكل كل منها وملمسه؟( أاُلحظ.  ٔ
ٌُمكن أن ( أ ٕ  أُغٌر ُكالً منها؟ستقصً. كٌف 
 كل مادة وما الذي بقً دون تغٌٌر؟ أتواصُل. ما الذي تغٌر فً(  ٖ
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 . .التارٌخ: . . / . . ./ . . . 

ْكِشف  أ    نا أْست 

 أنواع التغٌرات التً تحدث فً المادة:

 

 

 

 :تغٌر فً الشكل والحجم

قص الورق، ثنً الورق، تشكٌل 
 الصلصال

 تغٌر فً مكونات المادة:

 حرق الورق ))تتحول إلى مادة جدٌدة((

 الفصل العاشر

 حدوث اختالف فً شكل المادة أو حجمها أو مكوناتها.تغٌر المادة: 

7



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

ةُ اْلَوْحَدةُ ال ةِ "  (رابعة )اْلمادَّ ٌُّرات المادَّ "َتَغ  

 "الَمخالٌطُ " 9

 

 

ناتِ  ٌُمكننً فصُل ُمكوِّ  ؟الَمخلوطِ  هل 
 أاُلحظ. أخلُِط الرمل بالبذور، ماذا أاُلحظ؟(  ٔ
 توقع. كٌَف أفصل بٌن مكوناِت المخلوط؟( أ ٕ
 أستقصً. أضع المخلوط فً الِمصفاة. ماذا أاُلحظ؟(  ٖ
 

           

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

            

 

  

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

 المخلوط

 شٌئان أو أشٌاء مختلفة تختلط معاً.

ٌُمكننً رؤٌتها وفصلها عن بعضها.  ال تتغٌر عند خلطها و

 بعضها ٌطفو واآلخر ٌنغمُر.

8

 عاشرالفصل ال

 ذوبانال

 امتزاج المادة كلٌاً مع السوائل.

 ٌصعب فصل مكوناته عن بعضها.

ٌ مكن خلطهما.ال  ماء والزٌت ال 

 ٌطفو الزٌت فوق الماء وٌبقى منفصالً بعضه عن بعض.

) األلعاب وسلطح  مخلىطح مثل:
خلىط الفىاكه والخضراواخ ، م

 (أقالم الرصاص وأقالم التلىيه 
مكه فصل المىاد الصلثح تاليذ أو ي  

 تالمصفاج .
ح مكه فصل تعض المىاد الصلثي  

ا تاستخذام خاصيح عه تعضه
 الطفى.

في  حالسكر والملروتان روتان مخلىط الصثغح في الماء، 
 الماء.

تعض السىائل تختلظ تثعض مثل شراب الحلية والشىكالتح 
 وعصائر الفاكهح .



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

 "الَحَرَكةُ ( "الحركة والطاقة) ساِدسةُ اْلَوْحَدةُ ال                               
 "الموقع والحركة" 0

 

 

 ؟كٌف أعرف أن الشًء قد تحرك
 ( أضُع ثالثة أشٌاء على طاولة.  ٔ
 أالحظ. أٌن توجد األشٌاء على الطاولة؟(  ٕ
 أغمض عٌنً ثم أطلب إلى أحد أفراد مجموعتً أن ٌحرك هذه األشٌاء.(  ٖ
 عٌنً. ما الشًء الذي تم تحرٌكه؟ كٌف أعرف ذلك؟( أستنتج. أفتح  ٗ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 هٌا ُنحرك شاحنة اإلطفاء لألمام: 

 

 
 
 
 
 
 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

ٌُبٌن لنا ما إذا كان الشًء 
قرٌباً إلى شًٍء آخر أم 

 بعٌداً عنه.
ٌُبٌن ما إذا كان أعلى أو  و
أسفل أو على الٌمٌن أو 

 الٌسار.

 الموقع
 هو مكان وجود الشًء بالنسبة إلى شًء آخر.

9

 حادي عشرالفصل ال

تتحرك األشٌاء فً خط 
لألمام أو الخلف أو مستقٌم 

شكل دائري أو خط 
 متعرج.

بعضها ٌتحرك بسرعة 
 كبٌرة وبعضها ببطء.

 الحركة
 هً تغٌر موقع الشًء.



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

"الَحَرَكةُ ( "الحركُة والطاقة) ةساِدساْلَوْحَدةُ ال                                         

فُع َوالَحَرَكة" 9  "الدَّ

 

 

 ؟كٌف أحرك األشٌاء
 أطوي إحدى البطاقات.(  ٔ
 أستقصً. أجرب طرائق مختلفة لتحرٌك البطاقة. كٌف تتحرك البطاقة؟(  ٕ
 ؟الذي بقً دون تغٌٌرالذي تغٌر فً البطاقة؟ وما ( أالحظ. ماذا  ٖ
 ؟هل سٌتحرك المندٌل الورقً بالطرٌقة نفسها التً تحركت بها البطاقة؟ لماذا( أستنتج.  ٗ
 
 

 :لتحرٌك األشٌاء نحتاج إلى قوة
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 .الشًء الخفٌف ٌحتاج إلى قوة دفع صغٌرة لٌتحرك 

 .الشًء الثقٌل ٌحتاج إلى قوة دفع أكبر لٌتحرك 

 .قوة الدفع الكبٌرة تحرك الشًء بسرعة أكبر ولمسافة أطول 

 

 

 

 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

 السحب

ٔٓ

 حادي عشرالفصل ال

 الدفع

 باتجاهًتحرك األشٌاء  تحرك األشٌاء بعٌداً عنً

 اتجاه األرض.هً القوة التً تسحب األشٌاء فً  الجاذبٌة:

 هو القوة التً تبطئ حركة األشٌاء. االحتكاك:

ٌ بطئ من حركة الزالجة.  االحتكاك 



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

"الحركة والطاقة( "الطاقة) ةسادساْلَوْحَدةُ ال                                         

 "الطاقة والحرارة" 0

 

 

 ؟كٌف تغٌر الحرارة األشٌاء
ومكعب جلٌد، ثم أضع أحدهما فً مكان ( أضع فً طبقٌن قطعة زبد وبعض أقالم شمع  ٔ

 بارد واآلخر فً مكان دافئ.
 ( أتوقع ماذا ٌحدث لألشٌاء فً كل من الطبقٌن. ٕ
 ( أالحظ. أنتظر عشر دقائق، كٌف تغٌرت األشٌاء؟ ٖ
ٌَّر األشٌاء؟ ٗ  ( أستنتج. ما الذي غ

 الحرارة الطاقة

ٌِّر األشٌاء وتجعلها تعمل.  ُتغ
)الحرارة، الضوء، الصوت، لها أشكال عدة مثل 

 الكهرباء(
ٌُعطٌنً طاقة أللعب وأعمل.  طعامً الذي آكله 

 شكل من أشكال الطاقة ُتسخن األشٌاء.
نحصل علٌها من احتراق األشٌاء مثل )الخشب، 

 النفط، الغاز(
نستخدمها ألغراض كثٌرة كتدفئة البٌوت وطبخ 

 الطعام.
 احتكاك األشٌاء مصدر من مصادر الحرارة.

 
 

 

 

  

 

 

  

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

 الفصل الثانً عشر

ٔٔ



 إعداد أ. خدٌجة أبوتاكً  الصف األول االبتدائً مدرسة القادسٌة االبتدائٌة للبنات –فضاء العلوم 

 

"الطاقة( "الحركة والطاقة) سادسةاْلَوْحَدةُ ال  

وتُ " 9 وُء والصَّ  "الضَّ

 

 

 ؟ما المواد التً ٌمر الضوء من خاللها 
  من خالله؟ الحظ. أنظر من خالل األنبوب الكرتونً، هل أرى الضوءأ(  ٔ
 أُغطً طرف األنبوب بورق األلمنٌوم. هل أرى الضوء اآلن؟(  ٕ
. أعٌد التجربة باستخدام الورق الُمشمع ثم باستخدام ورق التغلٌف ( أسجل البٌانات ٖ

 البالستٌكً، هل أستطٌع رؤٌة الضوء فً كل حالة أم ال؟
 ( أستنتج. لماذا ٌمر الضوء من خالل بعض المواد دون غٌرها؟ ٗ
 

 ما المواد التً ٌمر منها الضوء؟
 ورق ألمنٌوم  
 ورق ُمشمع  

 ًورق تغلٌف بالستٌك  
 

 الصوت الضوء
 طاقة ُتمكننا من رؤٌة األشٌاء.

بعض األشٌاء تسمح بمرور الضوء من 
 ِخاللها.

ٌُحجب الضوء ٌتكون ِظل.  عندما 
 ِجسمً ٌحجُب الضوء لذلك لً ِظّل.

 شكل من أشكال الطاقة. ال َنراه ولكننا نسمعه،
ْهَتزُّ شًٌء ما. ٌَ  ٌحدث عندما 

االهتزاز: هو الحركة إلى األمام والخلف، 
عندما ٌتوقف الشًء عن االهتزاز ٌتوقف 

 الصوت.
 
 

 

 

 

 

 التارٌخ: . . / . . ./ . . . . .

ْكِشف  أ    نا أْست 

 الفصل الثانً عشر

 مصادر الضوء:

 النجوم.الشمس، 

مصابٌح المنازل، المصابٌح 
 الٌدوٌة، مصابٌح الشوارع.

ٕٔ

 :صوتمصادر ال

 األصوات تدلنً على األشٌاء.

منبه الساعة، إنذار الحرٌق، 
 بوق السٌارة، طرق الباب.


