
 

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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العلومالعلوم
االبتدائياألول 

)المادة(الخامسة 
)تغّیرات المادة(العاشر  )تغّیرات المادة(العاشر 

المخالیط
66

المادةالمادة
األول  الصف

الخامسة  الوحدة
العاشر  العاشر الفصل الفصل

الدرس الثاني
رقم الصفحة 





أْھداف الدَّْرس

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال 

.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال 
.ُیْمِكُن َفْصلُھا

أْھداف الدَّْرس

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

ْمییز  :الھدف الثاني بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال التَّ

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ :الھدف األول
 

ْمییز  :الھدف الثاني بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال التَّ
ُیْمِكُن َفْصلُھا

 



ما المخلوط؟
.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

؟ظُ الحِ ماذا تُ  فْ صِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دواتِ األَ  تخدامِ اسْ 

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

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

نشاطُ 

فْ صِ ، وَ عاءٍ في وِ  ذورٍ بُ  معَ  ًال مْ رَ  طْ لِ اخْ •
•------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاطُ 
لوطخْ المَ  

•------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسْ لوط بِ نات المخْ كوِّ ل مُ صْ كن فَ مْ یُ  ھلْ •
؟تي في الصورةِ الَّ  
•-------------------------------------------------------------------------------------------------



ما المخلوط؟
.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

؟ظُ الحِ ماذا تُ  فْ صِ 

دواتِ األَ  دامِ تخْ اسْ  دواتِ األَ  دامِ تخْ اسْ 

. فاةِ صْ 

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

نشاط

صِ ، وَ عاءٍ في وِ  ذورٍ بُ  معَ  ًال مْ رَ  طْ لِ اخْ •
.لمْ الرَّ  معَ  ذورُ بُ ت الْ تلطَ اخْ •
اسْ لوط بِ نات المخْ كوِّ ل مُ صْ كن فَ مْ یُ  ھلْ •

نشاط
المخلوط 

اسْ لوط بِ نات المخْ كوِّ ل مُ صْ كن فَ مْ یُ  ھلْ •
؟تي في الصورةِ الَّ  
صْ المِ  تخدامِ اسْ ضھا بِ ھا عن بعْ لُ فصْ  كنُ مْ یُ  نعمْ •



ما المخلوط؟

.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ - الھدف األول



ما المخلوط؟
.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

.  الَمْخلوطَ َشْیئان أو أْشیاء ُمختلفةً تَْختلِط مًعا

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

:  نْستْنتُِج أنَّ •

تاجُ تنْ االسْ 

:  نْستْنتُِج أنَّ •
الَمْخلوطَ َشْیئان أو أْشیاء ُمختلفةً تَْختلِط مًعا•



ما المخلوط؟

.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

 َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 
ة  اطّیة– ُكراٌت ُزجاجیَّ )ُكرات مطَّ

تتغیَّر عْند خْلِطھا، ویْمكنُني رْؤیتُھا في 
.المْخلوط، وفَْصل بْعِضھا عْن بَْعضٍ 

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

: نْستْنِتُج أنَّ •

َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 
ُكراٌت ُزجاجیَّة ( 

تاجُ تنْ االسْ 

: نْستْنِتُج أنَّ •
ْلبةَ ال• تتغیَّر عْند خْلِطھا، ویْمكنُني رْؤیتُھا في الموادَّ الصُّ

المْخلوط، وفَْصل بْعِضھا عْن بَْعضٍ 



ما المخلوط؟

.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول



ما المخلوط؟
.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 

 ة والكراتِ جاجیَّ الزُّ  راتِ وط الكُ خلْ 

  َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 
اطّیة )ُكرات مطَّ

 ة والكراتِ جاجیَّ الزُّ  راتِ وط الكُ خلْ 
؟ثدُ یحْ ماذا سَ  

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 

خلْ إلى مَ  ماءَ الْ  فْ ضِ أَ •

َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 
ة (  اطّیة– ُكراٌت ُزجاجیَّ ُكرات مطَّ

خلْ إلى مَ  ماءَ الْ  فْ ضِ أَ •نشاط
 ظْ والحِ  ،ةالبالستیكیَّ 

نشاط





ما المخلوط؟
.اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ

.في اْلماء) تَْنغمرُ 
.على سْطِح اْلماء) تَْطفو

اْستْنتاُج َمْفھوم الَمْخلوط مْن ِخالِل األْمثلِة الَمْعروضِة َعلْیھ -الھدف األول

  َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 

: نْستْنِتُج أنَّ •

  َمخالیُط صلٍب مَع صلبٍ 
ة (  اطّیة– ُكراٌت ُزجاجیَّ )ُكرات مطَّ

: نْستْنِتُج أنَّ •تاجُ تنْ االسْ 
تَْنغمرُ (الُكرات الزجاجیَّة •
تَْطفو(ة البالستیكیَّ الكرات •

تاجُ تنْ االسْ 



ما المخلوط؟

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

الْ   فاكھةِ الْ  حوقِ مسْ 
ھل یمكن فصل 

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

مخالیطٌ أْخرى: (صْلب في سائِل)
)مْسحوُق الفاِكھِة في اْلماء(

كأْ •

)مْسحوُق الفاِكھِة في اْلماء(
ْبغة في الماء( ) الصِّ

نشاط 

مسْ  منْ  اعضً بَ  فیھِ  ضعْ وَ  ،س ماءكأْ  رْ ضِ احْ •
ھل یمكن فصل  ماذا تالحظ؟ صفْ  ثمّ  ،داھما جیّ لطْ واخْ 
عن بعض؟بعضھا نات المخلوط مكوّ 



ما المخلوط؟

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

.بعض المواد الّصلبة تذوب في الماء وتكّون مخلوطًا
ناتھ بعضھا عن بعض .ط یصعب فصل مكوِّ

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

مخالیط أخرى: (صلب في سائل)
)مسحوق الفاكھة في الماء(

: نستنتج أن•

)مسحوق الفاكھة في الماء(
) الصبغة في الماء(

االستنتاج

: نستنتج أن•
بعض المواد الّصلبة تذوب في الماء وتكّون مخلوطًا•
ناتھ بعضھا عن بعضوھذا المخل• ط یصعب فصل مكوِّ



ما المخلوط؟
ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

 ،یتمن الزَّ  اضع علیھ بعضً 
ماذا تالحظ ؟

مخالیط أخرى: (سائل في سائل)
یت( )الماء والزَّ

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

یت( )الماء والزَّ

نشاط

ضع علیھ بعضً  ثمَّ  ،وضع فیھ ماءً  ا،احضر كأسً •
ماذا تالحظ ؟ وصفْ  ،اتركھما قلیًال  ثمَّ  ،اواخلطھما جیدً 



ما المخلوط؟
ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

یت حیث یبقیان منفصلین بعضھما عن بعض .ال یمكن خْلط الماء والزَّ

مخالیط أخرى: (سائل في سائل)
یت( )الماء والزَّ

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

یت( )الماء والزَّ

االستنتاج

: نستنتج أنھ•
یت حیث یبقیان منفصلین بعضھما عن بعض• ال یمكن خْلط الماء والزَّ



ما المخلوط؟
ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

د المخالیط التي یمكن فصلھا والمخالیط التي یصعب فصلھا فیما  :یليحدِّ

ناتھ                      )یصعب فصل مكوناتھ  □ یمكن فصل مكوِّ ناتھ                      )یصعب فصل مكوناتھ  □ یمكن فصل مكوِّ
ناتھ      )یصعب فصل مكوناتھ  □               فصل مكوِّ

ناتھ  □                   یمكن فصل مكوناتھ  )یصعب فصل مكوِّ

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

االستنتاج

:سؤال•
د المخالیط التي یمكن فصلھا والمخالیط التي یصعب فصلھا فیما • حدِّ

ناتھ                      □(مكسرات                 صحن  -1     یمكن فصل مكوِّ

االستنتاج

ناتھ                      □(مكسرات                 صحن  -1     یمكن فصل مكوِّ
ناتھ     یمكن □ (صحن السلطة                 -2     فصل مكوِّ
یمكن فصل مكوناتھ □ (الحبر في الماء                -3    

• 



ما المخلوط؟
ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا .التَّ

د المخالیط التي یمكن فصلھا والمخالیط التي یصعب فصلھا فیما  :یليحدِّ

ناتھ                   )یصعب فصل مكوناتھ  □ یمكن فصل مكوِّ ناتھ                   )یصعب فصل مكوناتھ  □ یمكن فصل مكوِّ
ناتھ      )یصعب فصل مكوناتھ  □            فصل مكوِّ

ناتھ                  یمكن فصل مكوناتھ  )یصعب فصل مكوِّ

ْمییز بْین الَمخالیِط الَّتي ُیْمِكُن َفْصلھا والمخالیِط الَّتي ال ُیْمِكُن َفْصلُھا -الھدف الثاني التَّ

االستنتاج

:سؤال•
د المخالیط التي یمكن فصلھا والمخالیط التي یصعب فصلھا فیما • حدِّ

ناتھ                   (  مكسرات                 صحن  -1     یمكن فصل مكوِّ

االستنتاج

ناتھ                   (  مكسرات                 صحن  -1     یمكن فصل مكوِّ
ناتھ     یمكن  (  صحن السلطة                 -2     فصل مكوِّ
یمكن فصل مكوناتھ □ (  الحبر في الماء                -3    

• 



:المناسبة

الخاتمة

المناسبةصل كل صورة بالكلمة 

یتغیَّر الشكل

یذوب

مخلوط

تْطفو



:المناسبة

یتغیَّر الشكل

الخاتمة

المناسبةصل كل صورة بالكلمة 

یتغیَّر الشكل

یذوب

مخلوط

یْطفو


