
األول : الصف                                                  علومال:  املادة   
 االستداللاملهارة   

 األمثلة :
:اكتب رقم الصورة التي تتناسب مع الوصف املناسب لها في الجدول -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :اإلجابة 
 
 
 

 غائم
 

 ثلجي ممطر مشمس
  

 مشمس ممطر يثلج

 

 غائم

3 4 1 2 



األول : الصف                                                                علومال:  املادة   
 االستنتاج :املهارة   

 األمثلة :
:مما يلي اكتب رقم األداة املناسبة لكل   -2  
.     )........(كمية المطرأداة قياس   -أ  

 

. )........(سرعة الرياحأداة قياس  -ب  

 

. )........(درجة الحرارةأداة قياس  -ج  

 

.    )........(اتجاه الرياحأداة قياس  -د  

 

 

 

 

 

 :اإلجابة 
 
 
 

 أ ب ج د

3 1 4 2  



األول : الصف                                                                علومال:  املادة   
 االستنتاج :املهارة   

 األمثلة :
3-  

 

 

 

 

 
 
 
 

 اإلجابة

 الترمومتر 

التي يمكن أن يستخدمها خالد لقياس سخونة الجو في  األداة  ضع دائرة حول 

  . حديقة منزله

مقياس المطر -4الترمومتر          -3دوارة الرياح          -2 -1  

 الترموميتر دوارة الّرياح مقياس المطر



األول : الصف                                                                علومال:  املادة   

االستدالل: املهارة     

 األمثلة :

4- 
 
:له الشكل التاليضع دائرة حول ما يمث  

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 دورة الحياة            دورة املاء             السلسلة الغذائية

 
 
 

 اإلجابة

  دورة املاء



األول : الصف                                                                علومال:  املادة   

االستنتاج  :املهارة     

 األمثلة :
 ضع دائرة حول  -5

 
 الفصل ال

 
:اد فيه الشجرة أوراقهذي تفق  

الشتاء -1  
الصيف -2  
الخريف -3  
الربيع -4  

 
 
 
 

 االجابة

 الخريف -3



األول : الصف                                                                علومال:  املادة   

  :املهارة   
 
عالتوق  

 األمثلة :
:أتوقع هبوب عاصفة عندما أرى -6  

 
 
 
 

 جابةاإل

 ركامي -سحاب المزن  -3



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

التقويم  :املهارة     

 األمثلة  

5 4 3 2 1 

 :اإلجابة 

 :حّوط الّرمز الذي يدلّ على اإلجابة الصحيحة أو الخطا في العبارات التالّية -7



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

االستدالل :املهارة     

 األمثلة:
.ثم أجب ،منها سفل كلّ أنة ا لدرجة الحرارة المدوّ الية تبع  ن الترمومترات التّ لوّ -8  



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

االستدالل :املهارة     

 :اإلجابة 
 :أجب ثمّ  ،منها سفل كلّ أنة ا لدرجة الحرارة المدوّ الية تبع  ن الترمومترات التّ لوّ  -8

 



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

القياس -التوقع  –التصميم  :املهارة     

 األمثلة: 
:ضع في الفراغ رمز اإلجابة الصحيحة -9  

 أ ب

3 2 

 :اإلجابة 

 .............هو رقم الترمومتر الذي يقيس درجة حرارة الشمس في الصيف مباشرة -أ

 .............هو رقم الترمومتر الذي يقيس درجة حرارة الشمس في الصيف في الظل  -ب



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

  :املهارة   
 
عالتوق  

:األمثلة  

:اكتْب بين القوسين الّرقم المناسب لحاالت الظل المتكّون للشجرة من اآلتية -10   

       

في الصباح  -في منتصف اليوم          ب -أ            

 

 أ ب
 :اإلجابة 



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

التصنيف :املهارة     

 األمثلة:
منها في  عة بكتابة الرقم المناسب لكلّ مصنّ المواد الة و طبيعيّ الموارد الف صنّ   11-

 :الجدول التالي

 :اإلجابة 

 طبيعية موارد مواد مصنعة

........................................ ......................................... 

 طبيعية موارد مواد مصنعة

2 ,4,5   1،3 ، 6 
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6 



األول : الصف                                                                 علومال:  املادة   

املقارنة  :املهارة     

 :األمثلة

انقل رقم الجملة الّتي تصف بيت القندس وعش طائر الحّبك إلى المكان  -12

 :المناسب في الجدول

 :اإلجابة 

   .في الماء  بيت ه   -2                          .على الشجر بيته   -1

يبنى من االغصان الصغيرة  -4              .يبنى من الطين و العصي  -3   

 بيت القندس عش طائر الحباك

1  ،4 2  ،3 


