
المفضلاللون العدد العد عالمات

األزرق 7

األصفر 5

األخضر  9

األزرق األصفر األخضر 

األزرق

األصفر

األخضر 

اصنع تمثيل 

باألعمدةبياني 

باستخدام جدول 
البيانات 

باستخدام جدول البيانات مصور اصنع تمثيل بياني 

أكمل 
الجدول



الرياضة المفضلة  العدد العد عالمات

كرة القدم

ركوب الخيل 

الركض 

اصنع تمثيل 

باألعمدةبياني 

باستخدام جدول 
البيانات 

باستخدام جدول البيانات مصور اصنع تمثيل بياني 

أكمل 
الجدول

الركض ركوب الخيل كرة القدم

كرة القدم

ركوب الخيل

الركض



تفاح

موز 

فراولة 

الفاكهة المفضلة 

ما الفاكهة األكثر تفضيالً؟ 1.

ما الفاكهتان المتساويتان ؟ . 2

بكم يزيد عدد الذين يفضلون الفراولة على الموز ؟. 3

123

ما عدد المصوتين لفاكهتي التفاح و الموز  ؟ . 4

468

ما عدد المشاركين في التصويت ؟ . 5

4814



السالحف

الطيور 

األسماك 

الحيوان المفضل 

___________ما الحيوان األقل تفضيالً ؟ 1.

__________ما الحيوان االكثر تفضيالً ؟. 2

________________بكم يزيد عدد المفضلين لألسماك على السالحف ؟ . 3

_________________بكم يزيد عدد المصوتين الطيور على السالحف ؟ . 4

___________________ما عدد المصوتين للسالحف و الطيور معاً ؟ . 5

_______________________ما عدد المصوتين للطيور و األسماك ؟.6

_________________________ما عدد المشاركين في التصويت؟ . 7



تفاح 

بسكوت
مملح 

عصير 

الوجبة الخفيفة المفضلة 

ما الوجبة الخفيفة االكثر تفضيالً ؟   1.

تفاح            بسكوت مملح           عصير 

ما الوجبة الخفيفة األقل تفضيالً؟. 2

تفاح            بسكوت مملح           عصير

بكم يقل المصوتين للعصير عن التفاح ؟ . 3

123

بكم يزيد المصوتين للعصير و البسكوت المملح معاً؟. 4

347

ما عدد المشاركين في االستطالع ؟ . 5

7912



مشمس ممطر غائم 

_______________ما الطقسان اللذان حصال على تصويت متساوي  ؟. 5

___________ما حالة الطقس التي حصل على اكبر عدد من األصوات ؟. 6

______بكم يزيد عدد أصوات الطقس الممطر على أصوات الطقس الغائم ؟. 7

________ما عدد األصوات التي حصل عليها الطقس الغائم و الممطر ؟. 8

للتمثيل البياني باألعمدة ؟ بالصوراصنع تمثيل بياني . 9

ما عدد المصوتين للطقس .1

______الممطر ؟

ما عدد المصوتين للطقس .2

_______  الغائم؟ 

ما عدد المصوتين للطقس . 3

____المشمس ؟

عدد المشاركين في . 4

_______االستطالع ؟

غائم

ممطر 

مشمس 



.... حان وقت المرح 

هيا اختار الوقت الذي تشير له الساعة 



اكتب الوقت الذي تظهره كل ساعة تناظرية 

: : : :

: : : :



ارسم عقرب الساعة الموضحة للساعة 
الرقمية 



.الطماطم أفصر من الذرة ، و الذرة أطول من البطاطا

هل الطماطم أطول أم أقصر من البطاطا ؟               

اطول من  

أقصر من 

.الشجرة اطول من الزرافة ، و الزرافة أطول من الولد 

هل الشجرة أطول أم أقصر من الولد ؟               

اطول من  

أقصر من 

طول رتب األجسام تبعاً لل

من األطول إلى األقصر 

طول رتب األجسام تبعاً لل

من األقصر إلى األطول 



أوجد طول النباتات باستخدام المكعبات 

لالطول على 3لألطول و 2للجسم الطويل ، و 1رتب األجسام تبعاً للطول ، اكتب 

اإلطالق  

لألقصر على 3لألقصر و 2للجسم القصير ، و 1رتب األجسام تبعاً للطول ، اكتب 

اإلطالق  



كم عدد األضالع ؟



كم عدد الرؤوس؟

0 2 4 0 2 4 0 2 4

0 2 40 2 40 2 4



أضالع 4األشكال التي لها رؤوس0األشكال التي لها 

األشكال التي لها أضالع مستقيمة   أضالع4األشكال التي لها أقل من 

األشكال المغلقة 

أضالع بنفس 4األشكال التي لها 

الطول 

األشكال التي لها أكثر من ضلعين  

األشكال غير المنحنية 



أضالع 4األشكال التي لها رؤوس0األشكال التي لها 

األشكال التي لها أضالع مستقيمة   أضالع4األشكال التي لها أقل من 

األشكال المغلقة 

أضالع بنفس 4األشكال التي لها 

الطول 

األشكال التي لها أكثر من ضلعين  

األشكال غير المنحنية 











أجزاء ___ 

متساوية 

أجزاء ___ 

متساوية 

أجزاء ___ 

متساوية 

أجزاء ___ 

متساوية 

أجزاء ___ 

متساوية 





للشيء الذي أمامك" من األشكال ُيمكن أن يكون وجها"لّون واحدا .





:  إلغالق البرامج نضغط على 1.

:  برنامج معالجة النصوص . 2

لحذف نص أو كلمة نضغط على . 3

للكتابة على سطر جديد نضغط على . 4

عند فتح ملف أو مستند فأنت تنقر بواسطة . 5

ة نقوم بالضغط على األرقام الموجودة أعلى لوح!  ( $ # @ % &  ^  )  *لكتابة الرموز . 6

:المفاتيح و زر 

كابـــــالت

صل بخط بين أسماء الحاسوب و صورتها  

صندوق فــــــأرةشـــاشـــة  طابعة لوحة المفاتيح

اختر االجابة المناسبة 



:للتراجع عن الكتابة نقوم بالضغط على . 7

للذهاب ألعلى الصفحة نضغط على .8

للذهاب ألسفل الصفحة نضغط على . 9

للوصول للصفحة األولى في المستند نضغط على . 10

للوصول ألخر صفحة في المستند نضغط على  . 11

لون الموضع الصحيح للطباعة على لوحة المفاتيح . 12



برنامج يستخدم في الرسم و التلوين . 13

للرسم باستخدام الفرشاة نضغط على . 14

الختيار لون الرسم او لون التعبئة نضغط على . 15

لرسم األشكال الهندسية و الخطوط نستخدم . 16

لمأل األشكال باللون المناسب نختار ايقونة . 17

للرسم باستخدام الرش نستخدم ايقونة . 18

بامكاننا الرسم باستخدام القلم بالضغط عى األيقونة . 19

عندما تخطأ في الرسم بإمكانك محي باستخدام . 20



:  يعرض المعلومات على الحاسوب ، كالبحث عن معلومات تحتاجها  . 21

تسمى هذه الصفحة . 22

صفحة ويب                        صفحة بحث                         صفحة رسم 

ماذا يطلق على  عناوين الويب . 23

Hyperlink                     URL                    Bookmarks     

عند الحاجة لحفظ عنوان صفحة من صفحات الويب نضغط على . 24

Hyperlink                     URL                    Bookmarks     

يطلق على الرابط التشعبي . 25

Hyperlink                     URL                    Bookmarks     



1

2

بأنها في 1نصف موقع الفتاة رقم 1.

أسفل الزحليقة                 أعلى الزحليقة            يمين الزحليقة  

بأنه في 2نصف موقع الفتى  رقم .2

أسفل الزحليقة                 أعلى الزحليقة            يمين الزحليقة  

Aنوع الحركة على المسار   . 3

مستقيم                 متعرج             دائري 

Bنوع الحركة على المسار   . 4

مستقيم                 متعرج             دائري 

رتب السرعات من األكثر سرعة لألقل سرعة . 5

AB



سحب-دفع      سحب-دفع      سحب-دفع      

سحب-دفع      سحب-دفع     سحب-دفع     سحب-دفع    

حوط القوة المناسبة للصورة 

ما الذي يجعل الكرة و التفاحة تسقط إلى اسفل 

الجاذبية -االحتكاك          

لتقليل سرعة االرجوحة وإيقافها 

الجاذبية -االحتكاك          



يــــجـــذب  ال يــجـــذب 



تنافر -تجاذب 

تنافر -تجاذب 

تنافر -تجاذب 

تنافر -تجاذب 

تتركز قوة المغناطيس عند 

( طرفي المغناطيس-الوسط   )

سطح مائل يساعد في تحريك 

االشياء إلى األعلى أو إلى االسفل

تستخدم لرفع األشياء الثقيلة و

رفع األجسام إلى أماكن مرتفعة 

عمود يتوازن عند نقطة معينة 



دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة التربية والتعليم

مركز العمليات المدرسية 

5/هـ  نطاق هـ / قطاع 

تعليم إبتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي (الحلقة األولى )مدرسة سالم سهيل للتعليم األساسي للبنين 

اختبار مهاري    4/ 2017/5التاريخ)    (      الصف األول .................................      االسم 

United Arab Emirates
Ministry of Education
Sector E
Cluster E/5
Salem Suhail boys School
( Cycle 1)

رتب األجسام تبعاً للطول من األطول إلى األقصر :السؤال الثاني 

ة قارن بين األجسام ، ارسم دائرة حول اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

كم يبلغ طول الجسم تقريباً ؟ :السؤال الثالث 

مكعب ____ 

مكعب ____ 

مشبك ورقي____ 

.المشط اطول من الساعة ، و الساعة اقصر من العصا 

هل العصا أطول أم أقصر من المشط ؟               

اطول من  

أقصر من 





اسطـــوانة 

مخـــروط 

مكــعــب 

منشور مستطيل 

شبه منحرف

مربع

مستطيل 

مثـــلــث 

دائـــــــرة

شكل مفتوح



دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة التربية والتعليم

مركز العمليات المدرسية 

5/هـ  نطاق هـ / قطاع 

تعليم إبتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي (الحلقة األولى )مدرسة سالم سهيل للتعليم األساسي للبنين 

اختبار مهاري    4/ 2017/5التاريخ)    (      الصف األول .................................      االسم 

United Arab Emirates
Ministry of Education
Sector E
Cluster E/5
Salem Suhail boys School
( Cycle 1)

_________

رعة رتب األشياء التالية حسب السرعة ، من االكثر سرعة لألقل س:السؤال الثاني 

حركة دائرية .1

رافعة . 2

الحركة للخلف .3

بكرة . 4

حركة بشكل متعرج.5

صل بخط بين الكلمة و الرسم المناسب لها : السؤال األول 



(  دفع أم  سحب ) حدد نوع القوة : السؤال الثالث 

___________________________

اختر اإلجابة الصحيحة  : السؤال الرابع 

(تنافر  -تجاذب   )(تنافر  -تجاذب   )

حوط األشياء التي يجذبها المغناطيس: السؤال الخامس 

حوط اإلجابة الصحيحة: السؤال السادس

ما الذي يحدث عندما يجر الفتى قدمه على االرض ؟

.a تزداد سرعة االرجوحة

.b تقل سرعة االرجوحة

. c  تتحرك االرجوحة



دولة االمارات العربية المتحدة

وزارة التربية والتعليم

مركز العمليات المدرسية 

5/هـ  نطاق هـ / قطاع 

تعليم إبتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي (الحلقة األولى )مدرسة سالم سهيل للتعليم األساسي للبنين 

ورقة  عمل    / ....      2017/4التاريخ)    (      الصف األول .................................      االسم 

United Arab Emirates
Ministry of Education
Sector E
Cluster E/5
Salem Suhail boys School
( Cycle 1)

____________________________________

____________________________________

رتب األشياء التالية حسب السرعة ، من االكثر سرعة لألقل سرعة

حدد اتجاه الحركة لكل رسم 

حدد موقع الكلب بالنسبة للطاولة في كل رسم 


