
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1science                   

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

                  https://almanahj.com/bh/1science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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الُعلُومالُعلُوم
األول االبتدائي

)الحركة والطاقة( ادسة
)الحركة ( عشر الحادي

الموقع والحركة
78

المادةالمادة
الصف

ادسةالسّ  الوحدة
الحادي الفصل

الموقع والحركة الدرس األول
الصفحة





.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

أْھداف الدَّْرس

.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ 

سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ  :الھدف األول

أْھداف الدَّْرس

سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ  :الھدف األول

حركةِ  فُ وصْ كن مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ  :الھدف الثاني



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 

  ب منْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ :الھدف األول

ب منْ قرْ الْ بِ  تواجدینَ مُ الْ  فالِ ل األطْ حوْ  دائرةً  عْ ضَ * 
.الخیولِ  لعبةِ 



.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

اإلجابة

  ب منْ 

ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ :الھدف األول
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

ب منْ قرْ الْ بِ  تواجدینَ مُ الْ  فالِ ل األطْ حوْ  دائرةً  عْ ضَ * 
.الخیولِ  لعبةِ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 

  لى

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ :الھدف األول

لىعْ أَ  تواجدینَ فال المُ ل األطْ حوْ  دائرةً  ارسمْ * 
  .یولالخُ 



اإلجابة
 اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

  لى

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ :الھدف األول

لىعْ أَ  تواجدینَ فال المُ ل األطْ حوْ  دائرةً ارسْم * 
  .یولالخُ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 

 جاتِ ثلَّ المُ  قع عربةِ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 

قع عربةِ ف موْ وصْ لِ  ناسبةَ المُ  الكلمةَ  اْستْعِملْ  *
  .ةظلَّ لمِ لموقع  بالنسبة )فلأسْ  - لىأعْ (
 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
اإلجابة

.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 

 جاتِ ثلَّ المُ  قع عربةِ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 
ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 

قع عربةِ ف موْ وصْ لِ  ناسبةَ المُ  الكلمةَ  اْستْعِملْ  *
  .ةظلَّ المِ لموقع  بالنسبة) لىأعْ –فل فل أسْ أسْ (
  



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 

  .یولِ 

ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 

یولِ خُ الْ  بةِ عْ  لُ عنْ  عیدِ البَ ل فْ الطِّ  لَ وْ حَ  رةً دائِ اْرُسْم * 



.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

اإلجابة

  .یولِ 

ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكةُ 

یولِ خُ الْ  بةِ عْ  لُ عنْ  عیدِ البَ ل فْ الطِّ  لَ وْ حَ  رةً دائِ اْرُسْم * 



.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ ء بالنِّ 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

بةَ ناِس��المُ  كلم��ةِ الْ  اْس��تْعِمل 
 عِ ب�������ائِ  ق�������عِ موْ  فِ وْص�������لِ 
– نْ ا ِم���ریًب���قَ (: بالون���اتِ الْ 

خُ الْ لُ  .یولخُ الْ  بةِ عْ لُ  )نْ ا عَ عیدً بَ 



.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

اإلجابة سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ األولالھدف 
اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

بةَ ناِس��المُ  كلم��ةِ الْ  اْس��تْعِمل 
 عِ ب�������ائِ  ق�������عِ موْ  فِ وْص�������لِ 
– نْ ا ِم���ریًب���قَ (: بالون���اتِ الْ 
.یولخُ الْ  بةِ عْ لُ  )نْ ا عَ عیدً بَ  .یولخُ الْ  بةِ عْ لُ  )نْ ا عَ عیدً بَ 



.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

؟عامالطَّ  ةِ نصَّ مِ  

سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ الھدف األول

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

 قعِ موْ  عنْ  میلكَ زَ  برْ خْ تُ  فَ یْ كَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

اإلجابة

.سِ رَ عبة الجَ لُ  فلْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ الھدف األول

فلْ وخَ  ،عابِ لة األلْ عجَ  مامَ أَ عام الطَّ  ةُ نصَّ مِ  دُ وجَ تُ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

؟

؟؟

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ  األول الھدف

؟سجرَ بة الْ عْ لُ  مینِ یَ على  جدُ وْ یُ  ًال فْ طِ  مْ كَ -
     ............

؟سجرَ بة الْ عْ لُ  سارِ یَ على  جدُ وْ یُ  ًال فْ طِ  مْ كَ - ؟سجرَ بة الْ عْ لُ  سارِ یَ على  جدُ وْ یُ  ًال فْ طِ  مْ كَ -
    ............



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
.رىیاء أخْ سبة إلى أشْ 

اإلجابة

؟ 

؟

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
سبة إلى أشْ ء بالنِّ يْ الشَّ  قعِ موْ  فُ وصْ  األول الھدف

؟ سجرَ بة الْ عْ لُ  مینِ یَ على  جدُ وْ یُ  ًال فْ طِ  مْ كَ -
.ُیْوجُد ِطْفالن     

؟سجرَ بة الْ عْ لُ  سارِ یَ على  جدُ وْ یُ  ًال فْ طِ  مْ كَ -
.ِطْفلٌ واِحدٌ ُیْوجُد       .ِطْفلٌ واِحدٌ ُیْوجُد      





.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

:
    .)ريٍّ دائِ  مسارٍ – جٍ عرِّ 

فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

:حیحةالصَّ  جابةَ اإلِ  رْ تَ اخْ  شاھد الفیدیو ثمَّ * 
عرِّ متَ  خطٍّ –تقیم مسْ  خطٍّ (في  عربةُ الْ  كُ تتحرَّ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اإلجابة

:
   .)ريٍّ دائِ  مسارٍ – جٍ عرِّ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

:حیحةالصَّ  جابةَ اإلِ  رْ تَ اخْ  مَّ فیدیو ثُ الْ  دِ شاھِ * 
عرِّ متَ  خطٍّ –تقیم مسْ  خطٍّ (في  بةُ عرَ الْ  كُ تتحرَّ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ ––

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ – – 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
حركةِ  فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ :الھدف الثاني

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
– – فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––  مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ ––

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  

اإلجابة

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ ––

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
 فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
األعْ األعْ ––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى اْلُكَرةُ اْلُكَرةُ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى األعْ األعْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
األعْ األعْ ––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى اْلُكَرةُ اْلُكَرةُ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
لى لى األعْ األعْ ––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى اْلُكَرةُ اْلُكَرةُ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اإلجابة

..))لِ لِ فَ فَ األسْ األسْ ––لى لى 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
لى لى األعْ األعْ ––فِ فِ خلْ خلْ الْ الْ ––مامِ مامِ األَ األَ ((إلى إلى اْلُكَرةُ اْلُكَرةُ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))جٍ جٍ عرِّ عرِّ تَ تَ مُ مُ ––نٍ نٍ حَ حَ نْ نْ مُ مُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ ((ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اإلجابة

.)جٍ جٍ عرِّ عرِّ تَ تَ مُ مُ ––  نٍ نٍ حَ حَ نْ نْ مُ مُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
مُ مُ ––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ (ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ كن وصْ 

..))داِئريٍّ داِئريٍّ ––نٍ نٍ حَ حَ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ   **
حَ حَ نْ نْ مُ مُ ––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ ((ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

..))داِئريٍّ داِئريٍّ ––نٍ نٍ حَ حَ نْ نْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
حَ حَ نْ نْ مُ مُ ––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ ((ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * *  ::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 
..))جٍ جٍ عرِّ عرِّ تَ تَ مُ مُ ––نٍ نٍ حَ حَ نْ نْ مُ مُ ––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ ((



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * *  ::حیحةَ حیحةَ ة الصَّ ة الصَّ ر اإلجابَ ر اإلجابَ تَ تَ اخْ اخْ * * 
ٍر ٍر ساسافي مَ في مَ   طارِ طارِ قِ قِ الْ الْ   بةُ بةُ رَ رَ عَ عَ   كُ كُ حرَّ حرَّ تتَ تتَ 
..))جٍ جٍ عرِّ عرِّ تَ تَ مُ مُ ––نٍ نٍ حَ حَ نْ نْ مُ مُ ––تقیمٍ تقیمٍ سْ سْ مُ مُ ((



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

ارةَ  أنَّ  رفُ عْ أَ  فیْ كَ  یَّ  السَّ
 رعَ سْ أَ  كحرَّ تَ تَ  اْلحمراء

ارةَ  نْ مِ  یَّ ؟اْلخْضراء السَّ



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

ارَة اْلحمراء یَّ تصل  السَّ
السباق في  ھایةِ إلى نِ 

وبالتالي  أقلَّ  تٍ وقْ 
ارةَ فھي  یَّ .األسرع السَّ



 لٍ شكْ  في أوْ  فِ الخلْ  وإلى ماماألَ  وإلى تقیمٍ 
تَ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

لٍ أوْ تقیمٍ 
  .اھتَ شاھدْ 

:

 عِ قِ وْ مَ – عِ قِ وْ مَ –
--------------------------------------------------------------------------------------

تقیمٍ سْ مُ  طٍّ خَ  في فةِ تلِ خْ مُ الْ  حركاتِ الْ  لِ خِال  نْ مِ 
والَّ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

تقیمٍ سْ مُ مُ لِ 
شاھدْ  تيوالَّ  فلوأسْ  لىأعْ  إلى أوْ  جٍ تعرِّ مُ  أوْ  ريٍّ دائِ 

:حركةِ لْ اِ  مفھوم لتحدید الیةِ التَّ  ماتِ كلِ الْ  دمِ تخْ اسْ 
 

–ءِ يْ الشَّ –ییرُ غْ تَ  –ءِ يْ الشَّ –ییرُ غْ تَ 
--------------------------------------------------------------------------------------



 لٍ شكْ  في أوْ  فِ الخلْ  وإلى ماماألَ  وإلى تقیمٍ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

لٍ أوْ تقیمٍ 
  .اھتَ شاھدْ 

:

 عِ قِ وْ 

--------------------------------------------------------------------------------------

 عِ قِ وْ 

ءيْ 

تقیمٍ سْ مُ  طٍّ خَ  في فةِ تلِ خْ مُ الْ  حركاتِ الْ  لِ خِال  نْ مِ    
والَّ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

تقیمٍ سْ مُ مُ لِ    
شاھدْ  تيوالَّ  فلوأسْ  لىأعْ  إلى أوْ  جٍ تعرِّ مُ  أوْ  ريٍّ دائِ 

:حركةِ لْ لتحدید مفھوم اِ  الیةِ التَّ  ماتِ كلِ الْ  دمِ تخْ اسْ 

وْ مَ –ءِ يْ الشَّ –ییرُ غْ تَ 

--------------------------------------------------------------------------------------

وْ مَ –ءِ يْ الشَّ –ییرُ غْ تَ 

يْ الشَّ  عِ قِ وْ مَ  ییرُ غْ تَ 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

بینھما؟قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

بینھما؟قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 

الطائرة             كلتاھما             الصاروخ 

بینھما؟قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 

 ھواءِ الْ في 
الَطیرانْ 

ا بعیدً   كُ حرَّ تَ یَ *  
 ثرَ أكْ  فضاءِ في الْ 

   .رةِ ائِ الطّ  منَ 
  .عَ رَ سْ ك أَ حرَّ تَ یَ * 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 

الطائرة             كلتاھما             الصاروخ 

قارن بین الّطائرة والّصاروخ موّضحا أوجھ الّتشابھ واالختالف 

في الحَركة *  
الَطیرانْ * 

  أَ طَ بْ أَ  كُ حرَّ تَ ت* 



اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 

.عھِ قِ ر في موْ غیُّ ف التَّ وصْ ء بِ يْ الشَّ  حركةِ  فُ 

 .جٍ رِّ عَ تَ مُ  وْ أَ  نٍ حَ نْ مُ  وْ أَ  قیمٍ تَ سْ مُ  لٍ كْ شَ  فيوَ  لِ فَ سْ  .جٍ رِّ عَ تَ مُ  وْ أَ  نٍ حَ نْ مُ  وْ أَ  قیمٍ تَ سْ مُ  لٍ كْ شَ  فيوَ  لِ فَ سْ 

اْلَمْوقُِع َواْلَحَرَكُة 
فُ كن وصْ مْ ھ یُ راك أنَّ إدْ الثانيالھدف 

سْ أَ  إلى وْ أَ  لىعْ أَ  إلى رةُ كُ الْ  كَ حرَّ تَ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ یُ  سْ أَ  إلى وْ أَ  لىعْ أَ  إلى رةُ كُ الْ  كَ حرَّ تَ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ یُ 


