
 

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/1                   

             1/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا *

     

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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:األهـداف
.حـاالت المـادة الثــالثصفــات أن تـمـيز الطـالبة 

(.  ـرعةببــطء، بس)أن تحـدد الطـالبة مدى انسيـابية السـوائل باستخدام كلمة 

ملخص:
ـل والملمس لها شكل محدد وتختلف عن بعضها البعض في الشك: المـادة الصلبة

.  والكتلـة والـطول
.هلها شكل غير محدد، وتأخـذ شكل الوعاء الذي توضع فـي: المـادة السائلة

. بعض السـوائل تنسـاب بسرعة وبعضها اآلخـر ببطء
.  انلها شكل غير محدد، فالغـاز ينتشر بسهولة ليمأل المـك: المـادة الغـازية

(6) ورقـة عمــل 
المـواد الصـلبة، والسـوائل، والغـازات:  الموضوع 

ولالصف  الأ

: الِكتــاب
56/54صفحـة 

___________ : اسمــي
:        /          / التـاريخ

:إعداد أماين العامر. أ

مدرسة عائشة أم املؤمنني اإلبتدائية للبناتوزارة الرتةيب والتعلمي مملكة احبلرني 



-:السؤال األول
.صــلي الصـور التـالية مع ما يناسبها من كلمــات

حـــالة صلبــة

حـــالة غــازيـة

حـــالة ســائلة

-:السؤال الثـاني
.كمــلي الفـراغات التـالية بما ينـاسبهاا 

.____________المـواد الصـلبة لها شكــل  .1
. ____________المـواد السـائلة لها شكــل . 2
. ____________المـواد الغـازية لها شكــل  . 3

-:السؤال الثــالث
. ضعـي الكلمــات التـالية أسـفل الصـورة المنـاسبة

_______ينسـاب  _______ينسـاب  _______ينسـاب 

تــجـربة
بِـــُســـرعـــةبِــُبطــــء



-:السؤال الـرابع
-:أقرئــي األسئلــة بتمعــن وأجيـــبي عنها بداخل المربــع

ـة اكتبي أسماء لمواد صلب
.ايمكنني ثنيهــا أو طـُيه

لوحديىلع احلل وذكية وقادرةأنا مفركة 

 ماذا سيــحُدث للهـواء إذا
ثُقــب البــالون؟

ء كيف سيصبح شكل الما
؟إذا وضعناه في إناء دائري

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________


