
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/2social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/ae/2social1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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 (امتحان الدراسات االجتماعيات للصف الثانـي ) نمـوذج تدريبي
 

 
 

 

 

 الـسؤال األول : 

  درجات 10أوال : اقـرأ الفقـرة الـتالية ، ثم أجب عن األسئـلة التـالية : 
 

 

 . فـي أي قـارة تقـع بالدي اإلمـارات ؟.................................................. 1

 . تُطـل اإلمارات عـلى الخـليج ........................... و بـحــر .............................. 2

 . اذكـر اسـم قـارة أُخــرى :..................................................................... 3

 . أكـبر القـارات هــي : ..................................................... 4

 

  درجـة 15 ( أمـام العـبارة الصحيحة :√ثانـياً : ضع عالمـة ) 

  ح مـائي صغير . المحيط ُمسـط 6

. الصحراء كثبان رملية صفراء  7
. 

 

  . أبوظبـي عاصمـة اإلمـارات  8

الجـبل منطقة مـرتفعة لهـا قمة .  9
. 

 

. من العـادات الحميدة إكـرام  10
 الضيف .

 

 

 

 

 

تضـم األرض قـارات و محيطـات ضخمـة ، مثل قـارات آسيـا و إفـريقيـا و أستراليا ، و 
، و هـي أكبـر القارات ، و تُـطل دولة اإلمـارات علـى  آسـيا تقع اإلمـارات في قارة

 الخليج العـربي و بحـر عُمـان .



 (امتحان الدراسات االجتماعيات للصف الثانـي ) نمـوذج تدريبي
 

 
 

 درجـات  10 ثالثا : استكمل الُجمل اآلتية بالكلمات الُمناسبة :

 الكـتاتيـب  -جيس    -العـربي    -أستراليا    -الصيف  
 

 . أعلى قمة جبلية في بالدي هـي قمـة جبـل ........................  10

 . المكـان الـذي كان يتعلم فـيه الصغـار القـرآن الكـريم ........................... 11

 لى الخليـج ....................... تُـشرف بالدي ع 12

 . أصـغر القـارات هـي .......................... 13

 . الفصل الذي ترتفع فيه درجات الحـرارة ، هو فصل ........................... 14

 

 الـسؤال الثـاني : 

 

 درجة 15 أوال : صـل الكـلمـات التـالية بالصـور المناسبة :

. مسجد 15

 الشيخ زايـد .

. بُـرج  16

 خليفة .

. التعـاون  19 . الغـوص.18 ال.الجب.  17

. 

 

     

 

 



 (امتحان الدراسات االجتماعيات للصف الثانـي ) نمـوذج تدريبي
 

 
 

 

  درجة 18ثانيا : اختـر اإلجابة الصحيحة للُجمـل اآلتـية : 

 . مـن ُمـدن السـهل الـساحـلي الشـرقـي : 20

 كلبـاء  -البحرين   -أبوظبـي  

 

 . إمارة تُقام فيـها فعاليات ) ُمدهش ( لإلطفال ، هي : 21

 خورفكان  -الكـويت    -دبـي  

 

 . من المهـن التي مارسها أجدادي في البيئة الساحلية البحرية : 22

 الصيد و الغوص  -الـرعــي    -الزراعة  

 

 . مؤسس دولة اإلمـارات هو الشيخ : 23

 راشد بن سعيد -حميد بن راشد    -زايد بن سلطان  

 

 . من الصناعات اإلماراتية القديمـة : 24

 صناعة السفن  -ت  الطـائرا  -السيارات  

 

 . ممر مـائي ضيـق يربط بين بحريـن : 25

 المضيق  -النـهـر    -المحـيط  



 (امتحان الدراسات االجتماعيات للصف الثانـي ) نمـوذج تدريبي
 

 
 

  درجـة 15استكمل البطاقـة التعريفيـة اآلتيـة :  ثالثا :

 الكـرة األرضية (  -الكائنات الحـية    -األزرق    -اليابسة    -) دائري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أنا .................................. 26

 . شكـلي : ............................27

 . لون المـاء هو اللـون : ......................... 28

 . تعيش على سطحـي : .......................... 29

 . اللـون األخضـر هو لون : .......................... 30

 

 

 

 



 (امتحان الدراسات االجتماعيات للصف الثانـي ) نمـوذج تدريبي
 

 
 

 
 السـؤال الثالث : 

 
أوال : أقارن بين السـاحل الشـرقي و السـاحل الغـربي في دولة اإلمارات ، 

 درجة 17 وفق معطيات الجدول التالي :

 

السهل الساحلي  وجه المقارنة
 الشرقي

 السهل الساحـلي الغربي

 –) طويل الطول 
 قصير(

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

 –) ضيق االتساع 
 متسع (

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

 الخليج ............... بحـر.............. يقع على
خورفكان و  الُمــدن

............ 
دبي و 

....................... 
أٌحب أن أشاهد عن 

 قرب
إمارة 

................... 
إمارة 

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

 

 

 
 انتهت األسئلة 


