
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*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 علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/ae/2science1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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A.  اختار االجابة الصحيحة 
 الذي يساعد الحيوان في البقاء على قيد الحياه .1

 التموية و التكيف  -التمويه فقط     -التكيف فقط      

 يعد السلمندر من  .2

 الثدييات  -الزواحف      -البرمائيات       

 الكائنات الحية الوحيدة التي يكسوها الريش هي .3

  الحشرات  -األسماك      -الطيور    -الثدييات     

 تعيش األسماك في الماء وتتنفس  .4

 القشور  -الرئة      -بالخياشيم    

 ليست الطيور وحدها تفقس البيض توجد كائنات اخرى تفقس  .5

 التماسيح  -النمور   -األرانب    -الخفافيش   

 عدد أرجل الحشرات  .6

 5      - 6     - 7      -4     - 3  

 الجزء الذي يساعد الحشرة على الشعور والتذوق و الشم  .7

 الفم  -قرن الستشعار      -األرجل     

 حيوانات ترضع صغيرها الحليب  .8



 الزواحف  -البرمائيات     -الثدييات      

 الطيور يغطي جسمها  .9

 الريش  -الجلد        -القشور      -الفرو     

 ماء ثم تنتقل لليابسة حيوانات تبدء حياتها بال .10

 األسماك  -الرواحف    -البرمائيات    -الثدييات   

 يغطي جلد الزواحف  .11

 قشور   -حراشيف       -جلد ناعم ورطب    

 يخرج ........... من بيضة أنثى الفراشة  .12

 فراشة صغيرة -اليسروع     -الحشرة     

 تسمى مراحل حياه الحيوان .13

  دورة الحياه  -اليرقة     -الثدييات    -

 تعتبر األسماك من الحيوانات  .14

  مائية  -الالفقارية     -الفقارية                 -

 األسماك يغطي جسمها  .15

 الجلد  -القشور       -الحراشيف     -



 يتكون جسم الحشرة من ....... أقسام  .16

  ستة  -أربعة       -ثالثه      -

 يرقة غالفا سميكا حول نفسها تتحول الي عندما تنسج ال .17

 فراشة كبيرة  -فراشة       -شرنقة    -

 حيوانات ذات جلد ناعم ورطب تنتقل بين الماء واليابسة  .18

 األسماك  -البرمائيات     -الثدييات      -

 الحشرات وقنديل البحر من الحيوانات  .19

 البرمائيات  -الالفقارية        -الفقارية       -

 طيور و األسماك من الحيوانات ال .20

  دورة الحياه  -الفقارية       -الالفقارية       -

 البقع الموجودة على النمر نوع من  .21

 الثدييات -التكيف       -التموية      -

 يساعد ...... الحيوان في البقاء علي قيد الحياه  .22

  االفتراس  -التموية       -التكيف      -

  . تتكيف الزرافة مع البيئة بأستخدام 23

  حجمها الكبير  -رقبتها الطويلة      -لونها المنقط      -



  . تتكيف السمكة للسباحة بأستخدام24

  الخياشيم  -القشور      -زعانفها         -

  . حيوان يستخدم أنفة الطويل ليصل للحشرات الموجودة تحت األرض 25

  الصقر  -ب     اليعسو -أكل النمل      -

  عندما يتخفى الحيوان في بيئتة يسمى . 26

  األفتراس  -التموية       -السبات        -

  الجليد . الدب القطبي لونة بلون 27

    تكيف  -  تموية    -

  . وسيلة تستخدمها الحيوانات للتخفي من أعدائها 28

  التكيف  -التموية          -

  للون االبيض في الشتاء . يتغير لون طائر الترمجان 29

   تكيف  –تموية           -  حتى يمنع أعداءه من رؤيتة  -

  . لكي يحافظ حيوان الزغبة علي حياتة في الشتاء 30

  يخرج رائحة كريهه  -يهاجر لمكان اخر     -يدخل في سبات      -

  



  ى قيد الحياه لكي يظل عل. حيوان الظربان 31

  يهاجر لمكان اخر   -يدخل في سبات       -يخرج رائحة كريهه      -

  . تحمي األسماك نفسها ب.......32

  تأكل نفسها  -تعيش مفردة    -تعيش في مجموعات    -

  . حيوانات لها عمود فقري ( فقارية ) 33

  دودة األرض     -اليعسوب      -األسد    -

  الال فقارية ). حيوانات ليس لها عمود فقري ( 34

 النمر  -الخنفساء    -التمساح     -

  

  

  

  

  

  

  



B. )  او عالمة (  √ضع عالمة (ꭓ  ( 

 حيوانات التي ليس لها عظام  (  ) الجمل من ال .1

 األسماك حيوانات تعيش في الماء  (  )  .2

 يفقس أبو ذنيبة من بيضة الضفدع  (  )  .3

 تتنفس األسماك بالرئتين (  ) .4

 )  السلحفاه من الزواحف  (  .5

 يدخل حيوان الزغبة في سبات لتحلفظ على سالمتها في الشتاء (  ) .6

 الحشرات من الحيوانات الفقارية ( ) .7

 الديدان حيوانات لها اجسام طرية ( )  .8

 االسماك من الحيوانات التي تعيش في الصحراء (  ) .9

 األفعى و الحرباء و السلحفاه من الطيور (  ) .10

 )يعتبر السلمندر من البرمائيات (   .11

 تكسو الطيور الريش ولها اجنحة ( )  .12

 تتنفس االسماك بالخياشيم  (  ) .13

 دورة حياه الدجاجة تشبة دورة حياه االنسان ( ) .14

 يتميز اكل الحشرات بانفة الطويل ليحصل على غذائة (  ) .15

 تتميز الزرافة بعينين كبيرتين لتتمكن من الرؤية ليال (  ) .16

 ى يحصل على غذائة ( ) يتميز حيوان االبخص بالرقبة الطويلة حت .17



 تنتمي القطط الي الثدييات ( ) .18

 الضفدع من الزواحف  ( ) .19

 الحيوانات الفقارية ليس لها عمود فقري (  ) .20

 تعيش االسماك في مجموعات (  ) .21

 حيوان الظران يخرج رائحة كريهه ليحمي نفسة ( ) .22

 التموية يساعد الحيوان في البقاء على قيد الحياه (  ) .23

 ستخدام مخالبة و منقارة ليأكل فريستة ( )يتكيف الصقر با .24

 النمور تستخدم جلدها في التموية بالتخفي بين الصخور (  )  .25

 القرد يتكيف باستخدام يداه ليتسلق األشجار ويحصل على الطعام (  ) .26

 التكيف هو استخدام الحيوان ألجزاء من جسمة للبقاء على قيد الحياه (  .27

 الماء و الهواء والمأوى  ( )تحتاج الحيوانات الي الغذاء و  .28

 السلحفاه لديها صدفة  تحملها على ظهرها  ( )  .29

 تطير بعض الطيور لمكان دافىء بحثا عن الغذاء في الشتاء ( ) .30

 الحرباء تغير لونها حسب المكان الذي تقف علية ( )  .31

 

  

  

  



   صنف الحيوانات األتية الي

1  2  3 4  5   

 6  7  8    

  الحشرات   الطيور   األسماك   الزواحف   الثدييات 
          

 
  

  

 


