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مــادة 

العــلوم 



8الوحدة 

الموضع والحركة



هي تغير في موضع جسم: الحركة 

كيف تتحرك األشياء ؟

1الدرس:8الوحدة 



تتحرك بعض األشياء بسرعة مثل الفهود و بعضها ببطء مثل

الحلزون

يمكن قياس سرعة الفهد بساعة إيقاف أو شريط قياس 

تتحرك األجسام السريعة بعيدا في مدة زمنية معينة*

المسافة التي يقطعها شيء ما في مدة زمنية معينة هي : السرعة

1الدرس:8الوحدة 

حلزون

فهد

شريط قياسساعة ايقاف



هي دفع أو السحب: القوة 

أنواع القوة

2الدرس:8الوحدة 

قوة الدفع

قوة الجاذبية األرضية

قوة السحب

قوةاالحتكاك



4الدرس:8الوحدة 

يتجاذبان

هما طرفا المغناطيس : أقطاب المغناطيس

يتنافران

لشمالي في و يشير القطب ا. البوصلة عبارة عن مغناطيس يستطيع الدوران بحرية 

المغناطيس إلى القطب الشمالي لألرض

يتنافرانيتجاذبان

يمكن للمغناطيس أن



اآلالت البسيطة

هي أداة تغير مقدار القوة أو اتجاهها وتجعل العمل أسهل 

العجلة 

والمحور 

البكرة السطح المائل الرافعة

عبارة عن عجلة 

متصلة بقضيب أو 

محور

عندما تدور العجلة 

يدور المحور أيضا 

الباب مثل مقبض 

عجلة القيادة و 

وعجالت السيارات 

تتكون البكرة من حبل 

يتحرك حول عجلة 

وتساعد على رفع 

الجسم ألعلى

مثل

ئرحبل الدلوالمرتبط بالب
حبل رفع الستائر

سطح مستقيم مائل 

يمكن إستخدامه لدفع 

األشياء
إلى اعلى أو أسفل

قضيب يتحرك على 

نقطة غير متحركة 

تسمى نقطة االرتكاز

مثل المجرفة

المطرقة
األرجوحة

3الدرس:8الوحدة 



كيف تتحرك األشياء: 8مراجعة الوحدة

الموضع والحركة:1الدرس

-:اختر إلاجابة الصحيحة *

.أذكري نوع الحركة القطار  -1

خط مستقيمبتعرجمنحي

اختاري الصورة التي تعبر عن حركة  الجسم  ألعلى أو أسفل-2

؟صفي موضع الكتاب

؟صفي موضع القطة



كيف تتحرك األشياء: 8مراجعة الوحدة

القوى:2الدرس

-:×او √اجب بـــــــــــ 

)           (يجب ان نستخدم الدفع او السحب لنحرك الاجسام -1

)           (عندما تركل كره فانك تجلها تقف -2

)            (اذا دفعت شيئا فانه يتحرك قريبا منك -3

)            (يعد الركل نوعا من الدفع -4

-:صل بين كل مفردة و تعريفها *

الجاذبية*  السحب                                            يسمى الدفع او -1

الاحتكاك* ألارض                                 قوه تسحب كل ش يء على -2

القوه* املتحركة                                        قوه تبطئ ألاشياء 3-

-:اختر إلاجابة الصحيحة *

.على الاسطح الخشنة......................... يكون الاحتكاك -1

متساو اقل                                          اكثر                                   

تسقط الكره على ألارض بسبب-2

الجاذبية الحركة                                     السرعة                         

نوع القوة الذي يبذلها الولد لتحريك السيارة -3

الجاذبيةشد            دفع 



كيف تتحرك األشياء: 8مراجعة الوحدة

اآلالت والمغناطيس:4و3الدرس

-:×او √ اجب بـــــــــــ 

)            (آلالة البسيطة أداة  تغير مقدار القوة أو اتجاهها

)           (البوصلة عبارة عن مغناطيس يسطيع الدوران بحرية-

)           (للمغناطيس ثالث أقطاب-

-:صلي بين الصورة و ما يناسبها -

المائلح السطالعجلة و المحورالبكرةالرافعة 

-:اختر إلاجابة الصحيحة *

أختاري الجسم الذي ستلتصق باملغناطيس-1

املمحاهاملسمار                                            قلم الرصاص

آلة بسيطة تتحرك عكس نقطة الارتكاز -2



تسقط الكره على األرض بسبب۔1

الجاذبيةالسرعةالحركة

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نوع القوة الذي يبذلها الولد لصيد السمكة۔2

الجاذبيةسحب                                  دفع 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أختاري الجسم الذي سيلتصق به المغناطيس۔3

مسمار              ممحاه              كتاب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أذكري نوع حركة الصبي۔4

دائريخط مستقيمخط متعرج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ اختاري الصورة التي تعبر عن تجاذب أقطاب المغناطيس5

: اقرا السؤال بعناية ثم ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

8الوحدة 



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: كيف نحرك األشيـاء؟   الفصل :8الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

صفي موقع الفتاة الموجود في الصورة؟ ( 1

بين( د فوق( ج بجانب( ب تحت( أ

بسرعات عـالية ؟ال تتحرك أي من هذه األجسام ( 2

الفهــد( د القـارب( ج الصاروخ ( ب الطائرة( أ

بين الدفع والجذبالشبهما أوجه ( 3

ال يحرك ( د

األجسام  

يقرب األجسام( ج كالهما يحرك ( ب

األجسام 

يبعد األجسام ( أ

ما القوة التي تؤثر في سقوط الكرة ؟ ( 4

ال شيء( د الدفع والشد( ج االحتكاك( ب الجاذبية ( أ

. كيف يمكننـا مساعدة سارة في إبطاء حركة فرامل زالحتها( 5

الدفــع( د االحتكاك( ج الجاذبية(  ب القفـز(  أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: كيف نحرك األشيـاء؟   الفصل :8الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

؟الروافـعأي من الصور التالية تعد من ( 6

(د (ج (ب (أ

؟األسطح المائلةأي من الصور التالية تعد من ( 7

(د (ج ( ب (أ

؟عجلة ومحورأي من الصور التالية تحتوي على ( 8

(د (ج (ب (أ

؟ بكرةأي من الصور التالية تحتوي على ( 9

(د (ج (ب ( أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: كيف نحرك األشيـاء؟   الفصل :8الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

يوضح هذا التمثيل البياني السرعة ( 10

التي يتحرك بها القطار والسيارة 

. و الطائرة والصاروخ 

أي منهـا يتحرك بسرعة أكبر؟

طائرة( د صاروخ( ج سيـارة( ب قطـار( أ

.انظر إلى الصورة ( 11

ما القوة التي يستخدمها الطفل لتحريك اللعبة؟

الدفـع( د الشـد( ج االحتكاك ( ب الجاذبية( أ

يجذبه المغناطيس ؟لنما العنصر الذي ( 12

مشبك ورق( د مسـمار( ج شريط مطاطي( ب مقـص( أ

طائرة صاروخ سيارة قطـار



للسحب( 2) للدفع والرقم ( 1) اكتب الرقم 

الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: المقـارنة                    الفصل :المهارة

__

__

__

__

ال يجذبه المغناطيس يجذبه المغناطيس

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

بـرغي

5

قلم رصاص

2

مسمـار

1

ةرضاعة بالستيكي

3

كوب زجاجي

4

أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي إلى  ما 
ينجذب للمغناطيس وال ينجذب



9الوحدة

التغيرات في المادة



9ملخص الوحدة 



تغيرات المادة

1الدرس:9الوحدة 

هو تغير بالحجم أو شكل المادة: التغير الفيزيائي -1

هو تغيرفي خواص المادة: التغير الكيميائي  -2

الصدأ
ألحتراقا

التقطيع 

الطهي 

ثني األوراق 

ذوبان الثلج 

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=clipart ice&source=images&cd=&docid=hpPFrFTVPekrAM&tbnid=XoLTGhogGDaOjM:&ved=&url=http://www.clker.com/clipart-melting-ice.html&ei=LN56UdqLCYOStQbWi4GgBA&psig=AFQjCNGr-e-qYR5y07nU9VHhgQlLy5s_bQ&ust=1367093164869812


المخاليط

3الدرس:9الوحدة 

هووضع شيئين أو أكثر مًعا: الخليط -1

هو الخليط من الصعب أن تقوم بفصله:المحلول-2

المغناطيسأو المرشحبعض المخاليط يمكن فصلها باستخدام -3

وعملية التبخر۔ أ

المغناطيس 

يفصل الحديد  تبخر الماء
المرشح يفصل المواد 

الصلبة عن السائلة



: اقرا السؤال بعناية ثم ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

:عندما يصدأ المسمار فهذا تغير -1

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:إذا تجمد العصير في الثالجة فهذا تغير -2

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:طي الورق والتلوين تغير -3

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:طبخ الكيك تغير -4

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

:إشتعال عود الثقاب هو تغير -5

فيزيائي-كيميائي                      ب-أ

9الوحدة 



توقع ماذا سيحدث

؟ترك عبدهللا دراجته في الخارج وتعرضت للماء والهواء -1

ستبقى في حالة جيدة( ب ستصدأ مع مرور الوقت( أ 

؟إنطفأت الشمعة ماذا سيحدث لها -2

ساخنة وفي الحالة السائلةتبقى ( ب  تبرد الشمعة وتصبح صلبة( أ 

والمرآةقمت باإلستحمام بماء ساخن ماذا ترى على الزجاج -3

ماء صغيرةقطرات (ب أرى شيئاال ( أ 

؟قمت بوضع قطعة ثلج في الشمس ماذا يحدث لها -4

تتبخر(ب تتجمد( أ 

؟قمت بخلط الرمل مع الماء ماذا سيحدث -5

لن يمتزج وسيترسب الرمل (  محلوال             بجيدا ليكون سيمتزج ( أ 
قاع الكوبفي 

9الوحدة 



تغيرات المادة

9الوحدةة

: صنفي الصور التالية حسب نوع التغير بوضع الرقم

تغير كيميائي  تغير فيزيائي 

12

456

3

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=clipart ice&source=images&cd=&docid=hpPFrFTVPekrAM&tbnid=XoLTGhogGDaOjM:&ved=&url=http://www.clker.com/clipart-melting-ice.html&ei=LN56UdqLCYOStQbWi4GgBA&psig=AFQjCNGr-e-qYR5y07nU9VHhgQlLy5s_bQ&ust=1367093164869812


الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: التغييرات في المـادة    الفصل :9الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

وضعت ريم قطعة من الزبدة في الشمس لمدة ساعة ماذا سحدث لها؟( 1

تكثف( د تجمـد( ج انصهـار( ب تبخر( أ

نرى قطرات صغيرة من الماء على قنينة المـاء البارد بسبب؟( 2

تكثف( د تجمـد( ج انصهـار( ب تبخر( أ

بعد إنطفاء الشمعة يصبح الشمع صلباً بسبب( 3

التبخر( د التكثف( ج البرودة( ب الحرارة( أ

عملية تحول الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ؟ ( 4

ال شيء( د تكثف( ج تبخـر( ب تجمـد ( أ

عملية تحول الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ؟ ( 5

ال شيء( د تكثف( ج تبخـر( ب تجمـد ( أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: التغييرات في المـادة    الفصل :9الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

___________لفصـل خليط الرمل عن الماء نستخدم ( 6

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

________لفصـل خليط المكسرات نستخدم ( 7

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

__________لفصل خليط الرمل عن الماء نستخدم ( 8

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ

محلوالً؟ ليستأي من العنـاصر التالية ( 9

ال شيء( د عصير فيمتو( ج مخفوق اللبن( ب سلطة الفواكة ( أ

كيف يمكن فصل محلول من المـاء والملح؟ ( 10

اليدين( د التبخـر( ج المغناطيس( ب المرشحـات( أ



أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي إلى

تغيّر فيزيائي وكيميائي

الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: المقـارنة                    الفصل :المهارة

تغّيـر كيميائي تغّيـر فيزيائي

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

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

طهي البيض

4

قطع األخشاب

9

تمزيق الورق

7

حرق الخشب

2

ذوبان الثـلج

1

األلعاب النارية

6

تقطيع الخبـز

5

كسـر النافذة

3

صدأ السلسلة

8

إعداد كعكة

10



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: المقـارنة                    الفصل :المهارة

المحلـول الخليط 

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

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

سلطة فواكه

1

المـاء والصابون

3

عصير برتقال

4

الماء والرمـل

2

صلصال

5

أكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي إلى
خليط أو محلـول



10الوحدة

الطاقة



10ملخص الوحدة 



10ملخص الوحدة 



الحرارة

1الدرس:10الوحدة 

تمثل نوعا من الطاقة يمكنها تغيير حالة المادة۔

الخشب عند حرقهالنفطالغاز

األشياء التي لها درجة حرارة يمكنك قياسها

شيئٍا ما يطلق الحرارة عندما تيم حرقه۔: الوقود

جسم اإلنسان

تصدر الحرارة من الحركة
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http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=clipart ice&source=images&cd=&docid=hpPFrFTVPekrAM&tbnid=XoLTGhogGDaOjM:&ved=&url=http://www.clker.com/clipart-melting-ice.html&ei=LN56UdqLCYOStQbWi4GgBA&psig=AFQjCNGr-e-qYR5y07nU9VHhgQlLy5s_bQ&ust=1367093164869812


الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: استخدام الطاقة         الفصل : 10الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

 يصدر الحرارة ؟ الما هو الشيء الذي ( 1

الثـالجة( د المدفـأة( ج مجفف المالبس( ب الفـرن( أ

ما األشياء التي ال تحتاج إلى طاقة كبيرة إلصدار الصوت ؟( 2

محرك السيارة( د الهمس( ج األجراس( ب سيارة المطافي( أ

ما هي األجسـام التي يمـر الصوت من خاللـها ؟( 3

جميع ما سبق( د النوافـذ( ج األبواب( ب الجدران( أ

ما األوسـاط التي يمكن أن تنتقـل عبرهـا األصوات؟ ( 4

جميع ما سبق( د الغـازات( ج السـوائل( ب األجسام الصلبة ( أ

ما هو الشي الي ال يعد من مصادر الضـوء؟ ( 5

النـار( د البيانو( ج المصابيح( ب الشمس ( أ



الثاني األساسي: العلوم                        الصف : المـادة  
الدراسي الثالث: استخدام الطاقة         الفصل :10الوحدة 

اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي  

___________ الطاقة التي تنتقـل من جسـم إلى جسـم تسمـى ( 6

جميع ما سبق( د الطاقة ( ج

الصوتية 

الطاقة ( ب

الكهربائية

الكهرباء ( أ

الساكنة

ماذا يحدث للضوء عند إنكسـاره ؟( 7

يتحول إلى ظل( د ال يحدث شيء( ج يتفرق إلى ( ب

ألوان 

يصبح لونه ( أ

أبيض

___________ الطاقة التي تنتقـل من جسـم إلى جسـم تسمـى ( 8

جميع ما سبق( د الطاقة ( ج

الصوتية 
الطاقة ( ب

الكهربائية
الكهرباء ( أ

الساكنة

ماذا يحدث عندمـا تتجمع الشحنات في السحب أثنـاء العاصفة؟ ( 9

جميع ما سبق( د رياح شديد( ج البـرق( ب سقوط المطر( أ

________ يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى ( 10

جميع ما سبق( د طاقة صوتية( ج طاقة ضوئية( ب طاقة حرارية ( أ



مــادة 

الرياضيات 



11و 10الوجدة مراجعة     

 

 

 

 ۔1

 

 

 

 )أ (                                  ) ب(                                  ) ج(             

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 سنتيمتر أمتار يساوي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7   -2

                  300                                              700                                           500 

 (ج )                                            (ب )                                               (أ )  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 كم يبلغ طول معضم أصابع األقدام؟۔ 3

 

 

 

 3 ج۔                                        2ب۔                                               1أ۔      

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 الماءكبير من ا هي وحدة القياس المناسبة لدلو م-۔4

 لتر                                 ج۔سنتيمترب۔                                                كوبأ۔      

 

 

 السؤال األول: ااقرا السؤال بعناية ثم ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

 : األطوال المترية11: األموال والوحدة 10الوحدة مراجعة 

فلسا   25أختاري العملة من فئة   



11و 10الوجدة مراجعة     

 فلسات 5أختاري العملة من فئة    ( 5

 

 

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 . سنتيمترا  ______________   ثمـانية أمتـار تساوي   ( 6

400 600 800 900 

    

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 . مترا  =  ______________ مترا   35+   مترا   56      (7

86 87 91 95 

    

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   متر 1يساوي       (8

 سنتيمتر 1000 سنتيمتر 100 سنتيمترات 10 متريسنت 1

    

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 .=  ______________ سنتيمترا   65+   سنتيمترا   35      (9

 متـر 2 سنتيمترا   90 متـر 1 متريسنت 1

    

 )ج(                                            )ب(                                           (أ)



11و 10الوجدة مراجعة     

 

 

 

 التالية مسمارأوجدي قياس ال۔ 1

 

 

 

_____________ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 أوجدي قيمة العمالت -2

 

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا۔،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا= ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فلًسا  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ 3

 

 

 

 السؤال الثاني: أقرأ كل سؤال بعناية ثم امأل الفراغات باالجابة المناسبة

عمالت من فئة  ثالثفلسا. و لديه  75شتري سيارة صغيرة بمبلغ يريد عبدهللا أن ي

 فلسا. فهل يمتلك عبدهللا ماال كافيا ؟  25

                                                            -------  



11و 10الوجدة مراجعة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۔؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سنتيمتراتدبوسيبلغ طول ال۔  كم 1

 ۔كم يبلغ طول علبة الصمغ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سنتيمترات2

 أم علبة الصمغ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ممحاه۔ أيهما أطول ال3

 

 (تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح)

 السؤال الثالث:استخدم خط األعداد في اإلجابة عن األسئلة التالية



12مراجعة الوحدة    

 

  

 

 مستطيل  -1

 

  

 

 سداسي أضالع  -2

 

 

 

 

                        -----------             

  

 

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

 

 

 

1-  

 

2-  

 

 األشكال الهندسية و الحصص المتساوية:  12الوحدة 

 ارسم دائرة حول األشكال المطابقة لالسم

 دائرة حول الشكل المطابق. وضع اكتب اسم الشكل 

 ارسم دائرة حول الشكل الذي ال ينتمي لكل مجموعة

 



12مراجعة الوحدة    

 

 

 

   شبه منحرف  -1

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 زوايا . فما هو الشكل ؟ ارسم الشكل . 3أضالع و  3إذا كان لشكل 

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

 عدد الزوايا عدد األضالع اسم الشكل الشكل

 
 
 
 
 

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

 
5 

 
--------- 

 
 
 
 
 
 

 
 متوازي األضالع 

 
----------- 

 
4 

 

 ارسم دائرة حول األشكال المطابقة لالسم

 اكتب اسم الشكل . وضع دائرة حول الشكل المطابق

 الزوايا لكل شكل ارسم الشكلأكمل الجدول التالي : اكتب اسم الشكل أوعدد األضالع أو 

 حل المسائل : 



12مراجعة الوحدة    

 

 

 

 

 رؤوس  0ضلع ،  0وجه ،  2

 المجسم اال سم عدد الوجوه عدد الزوايا عدد اآلضالع
     

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 جد عدد الوجوه و الزوايا و األضالع

 حول األشكال المطابقة للوصف



12مراجعة الوحدة    

 

 

   

 

 

 

 

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

 

 

 

 أجزاء  متساوية                                 أرباع أجزاء متساوية  3

  

 

 

 

 

  مربعا  ---------

 

 

          

          

          

          

 ضع دائرة حول الشكل الذي تكونه األوجه على اليسار

 صف األجزاء المتساوية . اكتب نصفين أو أثالث أو أرباع

 ارسم خطا لتقسيم كل شكل 

 عد المربعات . كم المربعات التي تصنع كل مستطيل 



12مراجعة الوحدة    

 

 

 

 متوازي األضالع    -1

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 زوايا . فما هو الشكل ؟ ارسم الشكل . 0أضالع و  0إذا كان لشكل 

 

 

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

 الزواياعدد  عدد األضالع اسم الشكل الشكل

 
 
 

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

 
3 

 
--------- 

 
 
 
 
 

 
 مربع

 
----------- 

 
4 

 

السؤال األول :ارسم دائرة حول األشكال المطابقة 

 لالسم

السؤال الثاني :اكتب اسم الشكل . وضع دائرة حول الشكل 

 المطابق

السؤال الثالث: أكمل الجدول التالي : اكتب اسم الشكل أوعدد األضالع أو الزوايا لكل شكل 

 ارسم الشكل

 السؤال الرابع :حل المسائل : 



12مراجعة الوحدة    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 مربعا  ---------------------

 

 المجسم اال سم عدد الوجوه عدد الزوايا عدد اآلضالع
     

 
 
 
 

   

   

   

   

 جد عدد الوجوه و الزوايا و األضالع السؤال الخامس :

 السؤال السادس :ضع دائرة حول الشكل الذي تكونه األوجه على اليسار

السؤال السابع :صف األجزاء المتساوية . 

 اكتب نصفين أو أثالث أو أرباع
السؤال الثامن :ارسم خطا لتقسيم شكل إلى 

 جزئين متساويين 

 السؤال التاسع عد المربعات . كم المربعات التي تصنع كل مستطيل 


