
 4من  1صفحة 

 

 
 ( ..... )الابتدائي  الثانيالصف    .......................................................................................................... :اسم الطالب 

 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 . (مهارة عملية )  . البحث  والدراسة ماهي خطوات الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء يف /  1س

  /  1ج

 
 .المهارة عملياً يقوم الطالب بتطبيق هذه ( : نشاط عملي )  ¤       

  

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ــ ـــــ ـ ــــــ

 هل النباتات خملوقات حية ؟ وملاذا ؟/  2س

 .نَعَم النباتات مخلوقات حية ، ألنها تنمو وتَتَغَيَّر وألنها تحتاج إلى الهواء والماء والغذاء /   2ج
    

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  

 ؟ لكي تعيش وتنمو النباتات ما الذي حتتاج إليه/  3س

 والمكان المناسب ضوء الشمس   و   واألمالح المعدنية الذائبة في الماء  والماء   الهواء   :إلى تحتاج  وتنموالنباتات  تعيشلكي /  3ج

                                                         ( الذي تصنعه بنفسها ) وتحتاج النباتات أيضاً إلى الغذاء.                                                                           
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

   .ِمن َأيَن تأِتي البذور ؟ثم اذكر  .؟البذرة  ماهي/  4س

  . ثم ينمو ويصير نباتاً جديداً  النبات يَنبُتمن هي جزء : البذرة * /    4ج

  .هي التي تقوم بإنتاج البذور والثمار في النبات الزهرة ف . البذور تأتي من الزهرة*          

 .مسحوق يسمى حبوب اللقاح ؛ وحبوب اللقاح تساهم في إنتاج البذور بإنتاج الزهرة  تقومحيث             
 

 ــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 

 

 

 

 
 



 4من  2صفحة 

 .  بالرتتيب شجرة الرُّمَّانعدَّد  مراحل دورة حياة /  5س

اندورة حياة /    5ج مَّ  : شجرة الرُّ

 

 .  41الصَور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة انظر  ¤       
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 .احليوانات َحَسب اختالف صفاتها اجِلسِميَّة إىل جمموعتني رئيسيتني ، ُأذكرهما ؛ مع ذكر أمثلة   ُتَصنَّف/  ( أ )فقرة  6س

 : يوانات إلى مجموعتين رئيسيتين هماالح تَُصنَّف/  ( أ )فقرة  6ج

واِحف  -األسماك  -الطُّيُور  -ديِيَّات الثَّ  :وهي الحيوانات التي لها عمود فَقَِري مثل  :( أو الَفَقاِريَّات ) الحيوانات الفََقاِريَّة  - 1  .بَرَمائِيَّات ال -الزَّ
 

 .الَحَشَرات  : وهي الحيوانات التي ليس لها عمود فَقَِري مثل :( أو الالفَقَاِريَّات ) الحيوانات الالَفقَاِريَّة  - 2
 

   ((اخُلنُفساء    ـ ـــ التِّمَساح   ـ  ـــ   الضِّفَدع  ـ ـــ احَلماَمة   ـ  ـــ َسَمك اهلاُمور  ـــ  ـ   اجَلَمل))   /  ( ب )فقرة  6س

 .(  نوع التكاثر ،   ِغطاء اجلسمنوع ،  نوع احليوان ،  وجود عمود َفَقِري    ( :ُقم ِبَتصِنيف احليوانات السابقة وامُلقارنة بينها من حيث 

 /  ( ب )فقرة  6ج

فَدع الَحماَمة   َسَمك الهاُمور    الَجَمل     الُخنفُساء   الت ِمَساح   الض ِ

 اليوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد وجود عمود َفقَِري

واِحف بَرَمائِيَّاتال الطُّيُور األسماك الثَّديِيَّات نوع الحيوان   الَحَشَرات الزَّ

 ِغَطاٌء َخاِرِجيٌّ صلبٌ  َحَراِشف ِجلدٌ َرِطب ِريش قُُشور َوبَر ِغطاء الجسمنوع 

 بالبيض بالبيض بالبيض بالبيض بالبيض بالوالدة التكاثرنوع 
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

  

  .  عدِّد مراحل دورة حياة املاعز بالرتتيب /   7س

                 ( 3)                         (  2)          (                   1)                    /                                  7ج

 النُُّمو ِ َماِعٌز َحِديُث الِوالدَةِ              َماِعٌز َصِغيٌر             َماِعٌز ُمْكتَِمُل                دورة حياة المــاعز           

 

 61 - 66الصور الواردة بالكتاب المدرسي صفحتي  انظر  ¤          
  

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 

 

 

 

( 1 ) 

تنبت البذرة 
 في التربة

 

( 2 ) 

بادرة   

( 3 ) 

ان  شجرة ُرمَّ
 كبيرة

( 4 ) 

ان  مَّ شجرة الرُّ
 الكبيرة تنتج أزهارا  

( 5 ) 

تتحول األزهار 
ان  مَّ إلى ثمار الرُّ

اللَِّذيذة ، 
 وبداخلها البذور



 4من  3صفحة 

  .حياة املاعز ودورة حياة الفراشة قارن بني دورة /  8س

 :دورة حياة الفراشة عن دورة حياة الماعز  تختلف/  8ج

  . يشبه أبويه وهو صغير  فالماعز¤ 

 . خالل دورة حياتها يتغير شكلهاالتشبه أبويها وهي صغيرة بل  الفراشةبينما ¤ 
 

                                                           (1                )             (2  )                         (3 )                 

 النُُّمو ِ  لُ مِ تَ كْ مُ َماِعٌز              يرٌ غِ صَ َماِعٌز               ةِ الدَ الوِ  يثُ دِ حَ  زٌ اعِ مَ                دورة حياة المــاعز           
                       

  . 61 - 66الصور الواردة بالكتاب المدرسي في الصفحات  انظر  ¤

                                                   (1 )              (2  )              (3 )                   (4(                            )5) 

 فََراَشةٌ ُمْكتَِملَةُ النُُّمو ِ              اَشةٌ َصِغيَرةٌ فَرَ             َعذَراءُ              يََرقَةٌ               بَْيَضةٌ                دورة حياة الفراشة           

 

 .  63 - 62الصور الواردة بالكتاب المدرسي في الصفحات  انظر  ¤
  

                          ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

  

 •  .وضِّح كيف تستخدم بعض احليوانات مواطنها ؟/  9س

. بعض الحيوانات تتغذى على النباتات التي تنمو في نفس مواطنها ، كما تتغذى بعض الحيوانات على حيوانات أخرى في الموطن نفسه /   9ج

. جحوراً في التربة لالختباء والمأوى حفر ت -ومنها الضَّب واألرنب  -بعض الحيوانات . وتستخدم الحيوانات موطنها لالختباء والنوم 

 .وبعض الحشرات تبني بيوتها تحت الصخور 
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ
 

 .وضِّح كيف تستخدم بعض النباتات مواطنها ؟/ 11س

 .مختلفة من التربة لكي تنمو وتعيش النباتات المختلفة تحتاج إلى أنواع /   16ج

ا النباتات التي تعيش في األماكن الرطبة جداً فتستطيع التَّخلُّص من       . النباتات التي تعيش في األماكن الجافَّة تستطيع االحتفاظ بالماء           أمَّ

 .الماء الزائد عن حاجتها 
 

 ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــ

 

 .ُأذكر مثااًل لسلسلة غذائية على اليابسة ومثااًل  آخر لسلسلة غذائية يف املاء /  11س
 

 الشمس         نبات        حشرة         سحلية         أفعى        صقر  :سلسلة غذائية على اليابسة *  /  11ج
 

 بحرية         روبيان         حصان البحر         سمكة كبيرة         سمك القرش  َعَواِلقالشمس          :سلسلة غذائية في المــــــاء *           

 

 .الغذائية في الماء  التي توضح السلسلة الغذائية على اليابسة ، والسلسلة 85 - 84 تيانظر الصور الواردة بالكتاب المدرسي صفح ¤          
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 . (النمر  -الغزال )         (الضفدع  -الذبابة )         (األرنب  -الذئب  )   :حدِّد الفريسة واملفرتس من املخلوقات احلية التالية  /  12س
 

  ـذئبــالـ ◄المفترس     ،   ـباألرن ◄الفريسة    ( :األرنــب  -الــذئب ) /    12ج
      

 الضفدع ◄ المفترس    ،   ةــالذبابـ ◄الفريسة    ( :الضفدع  -الذبابـة )            
     

 ــمرالنــ ◄ المفترس    ،   ـزالـالغ ◄الفريسة    ( :النـــــمر  -الغـزال )            
 

 ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ

 .املخلوقات احلية اليت تعيش فيها واطن املعدِّد بعض /  13س

 مثل المنطقة القطبية فهي صحراء ، لكنها باردة جافة تقع بالقرب من القطب الشمالي   الصحراء الباردة. 2     ةارَّ الصحراء الحَ . 1/    13ج

   ةيرَ طِ الغابة المَ . 4                   الغابة. 3           
 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  

 



 4من  4صفحة 

 

 .ُأذكر أمثلة ملخلوقات حية تعيش يف مواطن خمتلفة /  14س

 . الصحراء الحارةالسالحف ، والثعابين ، والسحالي تعيش في    /14ج

بَبَة القطبية ،،  الثعالب القطبية         نَّة والد ِ  . الصحراء الباردة وهي المنطقة القطيبةتعيش في  والفُقَمة،  وغزال الرَّ

بَبَة الغزالن ،           . الغابةتعيش في ، والديدان السوداء ، والثعالب ، والطيور ، والحشرات والد ِ

 . ابة المطيرةالغتعيش في ، وآكالت النمل الخفافيش ، والحشرات ، والطيور الملونة  ، والنمور         
 

 ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 .ُأذكر أمساء بعض أشكال اليابسة /  15س

 .فَقَدْ تَُكوُن ُسُهوالً ُمْنبَِسَطةً ، أو ِودْيَاناً ُمْنَخِفَضةً ، أَْو ِجبَاالً َوتاِلالً ُمْرتَِفعَةً  ؛ ةٌ فَ لِ ختَ مُ  الٌ شكَ ا أَ هَ اليابسة التي نعيش عليها لَ / *  15ج
 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 .عدِّد بعض مصادر املاء على األرض /  16س

 .الموجودة في البحيرات العذبة واألنهاروالجداول والعيون  المياه العذبة. 1: مصادر الماء على األرض هي /  16ج

 .الموجودة في البحار والمحيطات  المياه المالحة. 2                                            
 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ــــــــــــــ  

 .ترشيد استهالك املاء  وَليف ثالثة أسطر َحُأكُتب َمَقااًل /  17س

التستطيع المخلوقات الحية أن تعيش دون ماء ، ونحن نستخدم الماء ألغراض متعدده ، نستخدمه في الشُّرب والزراعة وإعداد الطعام /  17ج

والوضوء واالستحمام وغيرها ، فيجب علينا اإلقتصاد في استخدامه وعدم اهداره ، واتبَّاع الوسائل المناسبة للمحافظة علية مثل 

 .في المنزل ، وإصالح صنابير الماء التالفة ، وري النباتات بالتنقيط ترشيد استهالك الماء التي تقلل من استهالكه  استخدام أدوات
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 ( .الصخور ، املعادن ) عرِّف كاًل من  /  18س

 .ة لبَ أغلب الصخور صُ . هي أشياء غير حية موجودة في األرض  :الصخور * /         18ج

  .ة تتكون منها الصخور يَّ غير حَ  ةٌ لبَ صُ  هي أجزاءٌ  :المعــادن *                 
 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ

 .َعدِّد بعض أنواع الرتبة  /  19س

 .التربة عدة أنواع مختلفة في لونها وملمسها  /  19ج

 . وهي داكنة اللون وتحتفظ بماء أكثر( السطحية  التربة تسمىو) التربة الزراعية ( 1 : من أنواع التربة•            

 . التربة الطينية( 2                                     

 .التربة الرملية ( 3                                     
                                                        

 .بعض أنواع التربة ناعم ، وبعضها اآلخر خشن فيه الكثير من الحصى •            
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