
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   2/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا *

   2social/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا *

               

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

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

                   grade2/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحظ الصور التالية ثم استكمل العبارات مستعينا بالكلمات التي بين قوسين :أوال: 

 الجزيرة ( –الواحة  –الهواء – الخربف  –الجبال )

                 ...............جزء من اليابسة تحيط بي المياه من جميع الجهات ,أنا     .1

 ...........رض منخفضة وسط الصحراء تتوفر لدي المياه العذبة ,أنا أنا أ    .2

            ,أنا.......ال يمكنك رؤيتي وتحتاجني الكائنات للتنفس   .3

 أرضي مرتفعة ولي قمة واضحة ,أنا ...........     .4

   تتساقط أوراق األشجار في فصلي ,أنا فصل ..............   .5

 

 

 

 

 alshorouq private schoolلشروق الخاصة                                        مدرسة ا
 الثانيقسم الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية                          الصف/..

                        مراجعة عامة للفصل االول                                         



 :  ين الكلمات اآلتية والصورة المناسبة لهاثانيا : صل ب-(6

 

    

                            
 

 

 أوال : استكمل الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة :

 

 

 

 .عدد قارات العالم هو ........................7

 ..........كان يقوم بالتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة قبل قيام اإلتحاد .......8

 .طائر يعيش في القارة القطبية الجنوبية , يسمى طائر ..........................9

 .تغزر األمطار ويبرد الجو في فصل .........................10

 .كائنات تعيش في البحار والمحيطات ,تسمى ...................11

 أكبر المسطحات المائية حجما هو ............................... -12

                                   :  ثانيا : اختر اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية أرسم حولها دائرة 

 .وسيلة نقل في البحار والمحيطات هي : 13

 السفن ( –السيارات  –)الطائرة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة هي قمة جبل : أعلى قمة جبلية في .14

 األلب ( –أفرست  –)جيس 

 .أذهب إلى المدرسة في وقت : 15

 المغرب ( –النهار  –)الليل 

 المياه  الكرة األرضية  الشمس  القمر 

 البطريق –األسماك  –المحيط  –الشتاء  – 7-المطوع 



 . أذهب إلى شاطئ البحر للعب في فصل : 16

 ( الربيع –الصيف   _)الشتاء 
 . تسمى الكثبان صفراء اللون : 17 

 ي (السهل الساحل –الصحراء  –)الجبال 

 . ينتج عن حركة األرض حول نفسها : 18

 ال شيء ( –الفصول االربعة  –)تعاقب الليل والنهار 

 مارات العربية المتحدة على الخليج : . تشرف بالدي دولة اإل19

 السويس ( –عمان  –)العربي 

 مارات في قارة : .تقع دولة اإل20

 افريقيا ( –أوروبا  –)آسيا 


